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Rezumat executiv
Prezentul raport surprinde evaluarea eficienței, eficacității și impactului utilizării resurselor FSE prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 în cadrul OS 1.4, 2.1 și 2.2. 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, focus grupuri și panel de experți organizat pentru fiecare temă de evaluare.
Principalele constatări referitoare la OS 1.4, 2.1 și 2.2
Principalele constatări rezultate din evaluarea Programului sunt evidențiate sintetic în continuare.
Din perspectiva eficacității, intervențiile POCA finanțate prin OS 1.4, 2.1 și 2.2 sunt coerente cu strategiile
naționale adoptate în mai multe sectoare, și în special cu Strategia Națională în domeniul Achizițiilor
Publice (SNAP) (pentru OS 1.4), Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice (SCAP) (OS 2.1) și
Strategia Națională Anticorupție (SNA) (OS 2.2). În comparație cu perioada de programare anterioară,
POCA beneficiază de existența acestui cadru strategic și comprehensiv, având un grad ridicat de corelare
a intervențiilor cu strategiile naționale existente.
Intervențiile POCA răspund, de asemenea, nevoilor părților interesate și sunt încă pe deplin relevante
luând în considerare și evoluția contextului de după aprobarea Programului.
Nivelul de progres al celor trei OS este diferit: în cazul OS 1.4, progresul înregistrat este redus, deoarece
cele trei proiecte contractate se află încă în faza de implementare (două dintre acestea demarând în anul
2019); OS 2.1 (174 de proiecte, din care 56 se află în curs de implementare) prezintă o performanță relativ
bună, luând în considerare și faptul că o parte dintre indicatori se preconizează că vor atinge valorile
stabilite pentru anul 2023; OS 2.2 (48 de proiecte contractate, dintre care 14 se află în faza de
implementare) necesită o revizuire a datelor provenite din sistemul de monitorizare, luându-se în
considerare faptul că numai pentru trei indicatori (primii doi fiind indicatori de realizare, iar cel de-al treilea
fiind un indicator de rezultat) valorile raportate de sistemul de monitorizare sunt fiabile. În acest ultim caz,
inconsecvențele constau în prezența unor valori anormale în baza de date cu privire la nivelul actual de
realizare a indicatorilor.
Posibilitatea de a evalua eficiența intervențiilor finanțate prin POCA utilizând analiza costurilor unitare
este limitată de numărul redus de proiecte finalizate până în prezent. În acest context, este prea devreme
pentru a oferi o imagine completă, deoarece costurile unitare mai reduse pot fi interpretate în moduri
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diferite și sunt necesare mai multe date pentru a putea formula concluzii consistente. Totuși, și din acest
punct de vedere, situația celor trei OS este diferită până la momentul elaborării prezentei analizei.
În ceea ce privește impactul intervențiilor finanțate, aproape toți beneficiarii participanți la procesul de
evaluare au fost de acord cu afirmația că, fără sprijinul POCA, activitățile incluse în proiecte nu ar fi putut
fi realizate sau - dacă s-ar fi derulat prin alte mijloace – nu ar fi atins același nivel calitativ. Cu toate acestea,
în stadiul actual de implementare, este încă dificil să se distingă efectul net al intervențiilor POCA.
Modalitățile de a asigura sustenabilitatea sunt adesea intrinsec conectate cu activitățile implementate. Cu
toate acestea, pot fi evidențiate mai multe riscuri pe termen lung, conform celor indicate mai jos în sinteza
rezultatelor evaluării furnizate pentru fiecare temă de evaluare.
Principalele constatări pentru fiecare temă de evaluare
Pentru fiecare temă de evaluare sunt redate în continuare principalele rezultate ale evaluării Programului.
Tema de evaluare 7:
Toate acțiunile desfășurate până în acest moment sunt corelate cu atingerea obiectivelor strategiilor
naționale. Corelarea acestora cu SCAP este foarte ridicată, iar cele trei proiecte finanțate până în prezent
în cadrul OS 1.4 evidențiază, de asemenea, o complementaritate foarte mare cu SNAP. Utilizarea
mecanismelor non-competitive are rolul de a facilita abordarea problemelor fundamentale legate de
capacitatea administrativă în domeniul achizițiilor publice.
Cele trei proiecte finanțate prin OS 1.4 sunt în curs de implementare. Doar primul dintre acestea, în cadrul
căruia ANAP are calitatea de beneficiar, a fost implementat în proporție de 90%. Nivelul de progres al
indicatorilor este încă redus (16%), iar estimarea privind gradul de realizare a acestora până în anul 2023
este încă departe de atingerea țintelor (58%).
Au existat doi factori/actori externi care au determinat întârzieri în implementarea proiectelor:
îndeplinirea condiționalităților ex-ante privind achizițiile publice și apariția unor modificări relevante în
legislația sectorială. De asemenea, schimbările instituționale au reprezentant un alt factor care a creat
dificultăți în implementarea proiectelor.
Procesul de consultare, sprijinul oferit în dezvoltarea ideilor de proiect și asistența oferită în
implementarea proiectelor reprezintă unii dintre cei mai importanți factori interni care au influențat
pozitiv realizările înregistrate. Singurul element intern evidențiat ca reprezentând un potențial factor de
risc în faza de implementare a proiectelor a fost identificat de singurul beneficiar intervievat (ANAP) ca
fiind reprezentat de schimbările repetate ale ofițerilor de proiect.
Posibilitatea de a evalua eficiența intervențiilor este limitată la momentul elaborării prezentului raport din
două motive: a) doar unul dintre cele trei proiecte finanțate a finalizat în mare parte implementarea
activităților; b) progresul financiar este încă foarte redus. Însă, chiar și în prezența acestor limitări, se poate
observa că activitățile de instruire sunt până în acest moment mai puțin eficiente decât se aștepta, în timp
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ce costurile pentru introducerea de noi reguli și proceduri și pentru aplicarea unor reglementări uniforme
(intervenții sistemice) au o performanță mai bună față de așteptări.
Din perspectiva eficienței intervențiilor, cel mai important factor extern care a influențat realizările este
reprezentat de apariția unor modificări legislative frecvente în domeniul achizițiilor publice, în timp ce
implicarea Băncii Mondiale și a Băncii Europene de Investiții pentru sprijinirea ANAP contribuie la creșterea
eficienței intervențiilor finanțate prin OS 1.4.
Rolul organizațiilor internaționale a fost foarte important pentru sprijinirea procesului de reformă. Întrucât
acest sprijin nu poate fi implicit considerat pentru viitor, este necesară dezvoltarea ulterioară a capacității
administrative endogene. Un aspect sensibil în obținerea acestui deziderat care trebuie considerat este
reprezentat de îmbunătățirea acestei capacități în rândul autorităților contractante locale, având în vedere
gradul de diferențiat de propagare al reformei între autoritățile contractante locale.
Tema de evaluare 8:
Intervențiile POCA finanțate în cadrul OS 2.1 prezintă un grad ridicat de coerență cu multe dintre strategiile
naționale, în special cu SCAP. Apelurile de proiecte lansate în cadrul acestui obiectiv specific au fost
relevante din perspectiva acoperirii nevoilor potențialilor beneficiari și ale părților interesate.
În cadrul OS 2.1 au fost contractate 174 de proiecte, iar până la momentul elaborării prezentului raport,
32% dintre acestea au fost finalizate. Progresul înregistrat prezintă atât indicatori care și-au atins țintele,
cât și indicatori care au fost realizați într-un ritm mai lent decât se aștepta, însă estimarea generală este că
obiectivele propuse pentru anul 2023 vor fi atinse în proporție de peste 83%.
Beneficiarii intervențiilor finanțate sunt autorități publice locale, care prezintă o capacitate diferită de a
valorifica oportunitățile financiare aferente acestui OS: din perspectiva distribuției teritoriale/repartizării
geografice, fiecare județ are cel puțin un proiect în implementare, iar o treime din județe au în
implementare mai mult de cinci proiecte finanțate în cadrul OS 2.1, existând astfel un grad diferențiat de
accesare și participare la această linie de finanțare, din perspectiva distribuției teritoriale.
În ceea ce privește factorii care au determinat apariția unor întârzieri în implementare, aceștia sunt:
îndeplinirea tardivă a condiționalității ex-ante referitoare la sistemele de management al calității;
implementarea tardivă a măsurilor promovate de administrația publică centrală pentru a asigura un cadru
unitar pentru fundamentarea procesului decizional la nivel local; amânarea sau încetinirea procedurilor de
achiziții publice. De asemenea, procesul de evaluare a cererilor de finanțare a înregistrat întârzieri față de
calendarul inițial, din cauza nivelului scăzut de calitate al evaluărilor efectuate de către evaluatorii externi.
Referitor la aspectele care au influențat procesul de implementare, conform datelor colectate au fost
menționate aspecte legate de stabilitatea ofițerilor de proiect și de utilizarea sistemului MySMIS. Pentru
mai mulți beneficiari implicați în procesul de evaluare, volumul de muncă necesar pentru implementarea
proiectelor a fost mai ridicat comparativ cu estimările inițiale.
Rezultatele analizei costurilor unitare pot fi examinate doar pentru jumătate din cei opt indicatori selectați,
deoarece doi indicatori nu au înregistrat încă valorile finale, iar alți doi indicatori se bazează pe proiecte
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finalizate pentru care nu a fost efectuată încă plata finală. Din acest motiv, este încă prea devreme pentru
a oferi o imagine completă asupra eficienței intervențiilor finanțate prin OS 2.1.
În ceea ce privește evaluarea impactului, este încă dificil să se distingă efectul net al intervențiilor POCA.
Cu toate acestea, un efect indirect, pozitiv al intervențiilor constă în dezvoltarea abilităților de conducere,
în implicare și în cooperare între participanții la activitățile de formare.
Cele mai frecvente măsuri de asigurare a sustenabilității pe termen lung a proiectelor finanțate sunt
reprezentate de diseminarea rezultatelor, alocarea resurselor necesare continuării activităților și
integrarea metodologiilor dezvoltate în procesele interne. Principalele riscuri pentru asigurarea acestor
perspective pe termen lung se referă la absența resurselor financiare necesare pentru menținerea /
dezvoltarea / actualizarea noilor sisteme / instrumente, la posibila implicare redusă a nivelurilor politice și
administrative superioare ale instituțiilor locale și la posibila reticență manifestată de anumite categorii
ale populației în a utiliza noile sisteme informatice.
Tema de evaluare 9:
Intervențiile POCA finanțate în cadrul OS 2.2 sunt în concordanță cu SNA și prezintă de asemenea, un grad
ridicat de coerență cu alte strategii naționale. Apelurile lansate în cadrul OS 2.2 au fost pe deplin relevante
pentru acoperirea nevoilor grupurilor țintă și ale părților interesate. Mai mult decât atât, obiectivele
stabilite de Program continuă să fie relevante chiar și luând în considerare evoluția continuă a nevoilor și
problemelor vizate.
În cadrul OS 2.2 au fost contractate 48 de proiecte, iar 29% dintre acestea se află încă în curs de
implementare. Nivelul de progres al intervențiilor finanțate prin acest OS este până în prezent satisfăcător,
însă este necesară prudență în ceea ce privește această apreciere, deoarece analiza indicatorilor prezintă
unele limitări datorate unor inconsistențe, conform celor menționate mai sus.
Procesul de implementare a fost influențat în principal de trei factori/actori externi: întârzierile cauzate de
complexitatea procedurilor de achiziții publice (ceea ce face ca volumul de muncă al beneficiarilor să fie în
general mai mare decât cel estimat inițial), instabilitatea cadrului instituțional și dificultățile beneficiarilor
legate de elaborarea bugetelor proiectelor. În ceea ce privește factorii interni care influențează activitățile
finanțate, cel mai semnificativ dintre aceștia este legat de durata lungă a procesului de evaluare.
Majoritatea beneficiarilor au menționat un grad ridicat de apreciere față de nivelul de detaliere și
accesibilitatea informațiilor furnizate de structurile POCA. Cu toate acestea, la întrebarea din cadrul
sondajului de opinie cu privire la aspectele care ar putea fi îmbunătățite de către AM POCA, o parte
relevantă a beneficiarilor respondenți a menționat că ar trebui redus timpul de răspuns al autorităților
Programului la solicitările beneficiarilor. Alte aspecte menționate de beneficiarii intervențiilor finanțate
prin OS 2.2 au vizat necesitatea de îmbunătățire a sesiunilor de instruire atât în etapa de depunere a
cererilor de finanțare, cât și în timpul etapei de implementare (după semnarea contractelor), precum și
creșterea capacității de diseminare a informărilor privind lansarea noilor apeluri de proiecte.
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Analiza bazată pe costul unitar al intervențiilor oferă până în prezent puține informații asupra nivelului
general de eficiență a intervențiilor finanțate prin OS 2.2. Pentru anumiți indicatori, suma plăților
înregistrate prezintă încă o valoare redusă pentru ca această analiză să fie semnificativă.
Chiar dacă în stadiul actual de implementare este încă dificil să se distingă efectul net al intervențiilor
POCA, în baza răspunsurilor la sondajul de opinie aplicat la nivelul temei de evaluare 9, beneficiarii au
indicat un impact pozitiv la nivel individual, organizațional și instituțional. Efectele nedorite negative sunt
în mare parte legate de derularea procedurilor de achiziții publice.
Sustenabilitatea pe termen lung a intervențiilor POCA în cadrul OS 2.2 este strict legată de sprijinul acordat
acestor activități de către toate nivelurile instituționale implicate în implementarea acestor măsuri.
Principalul risc legat de asigurarea sustenabilității se referă la menținerea unui grad ridicat de implicare a
managementului instituțional superior din cadrul autorităților responsabile cu implementarea
intervențiilor anticorupție. Însă posibile schimbări în conducerea instituțiilor și dificultățile întâmpinate în
menținerea unui nivel ridicat al interesului în rândul personalului implicat pot avea, de asemenea, o
influență asupra asigurării sustenabilității pe termen lung a intervențiilor finanțate.
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I. Raspunsurile la întrebarile de evaluare
pentru fiecare tema de evaluare
Tema de evaluare 7: Evaluarea măsurilor întreprinse pentru îmbunătățirea sistemului de achiziții publice
- OS 1.4
Întrebarea de evaluare 1/1a
1. Care este progresul actual înregistrat de la 1a. În ce măsură au fost îndeplinite obiectivele specifice,
adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul luând în considerare indicatorii programului, comuni și
grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific specifici?
1.4?
Intervențiile la nivelul acestui Obiectiv Specific prezintă un progres scăzut. Cele trei proiecte finanțate prin
OS 1.4 sunt în curs de implementare. Doar primul proiect în care ANAP are calitate de beneficiar a fost
implementat în proporție de 90%, chiar dacă, potrivit reprezentantului ANAP intervievat, este posibil ca
data de finalizare a activităților - actualmente stabilită pentru luna aprilie 2020, după o primă prelungire
de șase luni - să fie extinsă pentru luna octombrie 2020. Celelalte două proiecte au demarat în anul 2019:
proiectul SMIS 126949 la nivelul căruia beneficiar este ANAP a demarat la data de 10 iulie și proiectul SMIS
130709 la nivelul căruia beneficiar este ONAC a demarat la data de 14 noiembrie. Trebuie reamintit faptul
că beneficiarul raportează indicatorii după transmiterea către AM POCA a primei cereri de rambursare
autorizată (parțial sau integral) pentru plată.
Avându-se în vedere acest cadru de funcționare, nivelul de progres al indicatorilor este încă unul scăzut
(16%), iar estimarea privind gradul de realizare în anul 2023 este departe de ținte (58%). În ceea ce privește
indicatorii de realizare, 5S54 este singurul indicator care prezintă o performanță bună, fiind atins în
proporție de 75% (Autoritățile și instituțiile publice susținute pentru a dezvolta și introduce măsuri de
revizuire/ simplificare a normelor și procedurilor referitoare la achizițiile publice sunt deja 3 din 4), în timp
ce 5S55 (Autorități și instituții publice susținute pentru a-și dezvolta capacitatea în scopul de a aplica unitar
normele și procedurile în domeniul achizițiilor publice) și 5S56 (Participanți la activități de formare privind
achizițiile publice) au procente încă scăzute.
Cu toate acestea, în timp ce estimările indică posibilitatea unei recuperări complete sau parțiale pentru cel
puțin doi dintre indicatorii de realizare deja menționați (5S54 și 5S55), în prezent, se estimează că
indicatorii de rezultat vor rămâne la niveluri scăzute în anul 2023: Rata documentațiilor de atribuire
transmise de autoritățile și instituțiile publice susținute prin program admise de autoritatea responsabilă
de monitorizarea achizițiilor publice (5S16) este estimată la 50% din țintă, în timp ce Personalul din
autoritățile și instituțiile publice certificat la încetarea calității de participant la formare (5S17) este estimat
la 35% din țintă.
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Întrebarea de evaluare 1/1b
1. Care este progresul actual înregistrat de la 1b. Cât de relevante au fost intervențiile/ acțiunile
adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul finanțate în cadrul programului în raport cu nevoile
grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific diferitelor părți interesate (instituții și grupuri țintă)?
1.4?
Analiza celor trei apeluri lansate până acum arată o aliniere a intervențiilor la nevoile părților interesate.
Apelurile non-competitive au urmărit, de altfel, să sprijine îmbunătățirea sistemului de achiziții publice în
deplină conformitate cu modificările legislative și cu SNAP.
Apelurile de proiecte lansate până în prezent sunt coerente cu obiectivul de a depăși aspectele critice din
domeniul achizițiilor publice evidențiate în analiza literaturii (a se vedea capitolul analizei literaturii
relevante temei de evaluare nr. 7 din Raportul Inițial) și de numeroasele documente care fundamentează
strategia POCA în acest domeniu.
POCA adresează principalele nevoi ale instituțiilor și grupurilor țintă furnizând cadrul de programare și
resursele necesare pentru urmărirea unui set comprehensiv de obiective (standardizarea documentației
achizițiilor publice; identificarea suprapunerilor de competențe și posibilele surse de conflict interinstituțional; stabilirea sistemelor de monitorizare și gestionare a achizițiilor publice; sprijin și îndrumare
pentru autoritățile contractante în utilizarea sistemului digital interconectat vizând creșterea
standardizării).

Întrebarea de evaluare 1/1c
1. Care este progresul actual înregistrat de la 1c. În ce măsură intervențiile/ acțiunile finanțate sunt
adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul coerente în atingerea obiectivelor strategiilor
grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific naționale?
1.4?
Acțiunile desfășurate până acum în cadrul OS 1.4 sunt toate consecvente în atingerea obiectivelor
strategiilor naționale.
Conexiunea cu implementarea SCAP este foarte ridicată și s-a dovedit printr-o serie largă de activități:
operaționalizarea sistemului de implementare a priorităților, instituirea ONAC și ANAP, măsurile luate
pentru prevenirea conflictelor de interese și dezvoltarea sistemului IT PREVENT; toate acestea sunt măsuri
strict corelate cu acțiunile susținute prin POCA pentru îmbunătățirea cadrului legal în domeniul achizițiilor
publice, pentru a asigura executarea corectă a contractelor publice și pentru a dezvolta competențele și
cunoștințele personalului din autoritățile publice. Aceeași corelare semnificativă este întâlnită și în cazul
măsurilor care vizează simplificarea procedurilor de achiziții publice (SCAP OS III.3) și reducerea sarcinii
administrative pentru operatorii economici.
Cele trei proiecte finanțate până în prezent în cadrul OS 1.4 arată, de asemenea, o complementaritate
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foarte puternică cu SNAP. Intervențiile POCA urmăresc să asigure evaluarea rezultatelor obținute din
implementarea SNAP și dezvoltarea unui Plan de acțiune în domeniul achizițiilor publice, în vederea
îmbunătățirii continue a sistemului național, dezvoltării programelor de pregătire specializată în domeniul
achizițiilor publice, asigurării asistenței la fața locului, dezvoltării unor instrumente pentru susținerea unei
abordări unitare în domeniul achizițiilor publice. Astfel, toate aceste activități sunt semnificativ corelate
cu obiectivele SNAP.
Conexiunea dintre intervențiile POCA și obiectivele strategiilor naționale este, de asemenea, ridicată atunci
când avem în vedere Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 (SNA) și Strategia Națională privind
Agenda Digitală pentru România 2020 (SNADR).
În ceea ce privește SNA, măsurile care vizează creșterea transparenței procedurilor de achiziții publice,
consolidarea integrității în domeniul achizițiilor publice și prevenirea conflictelor de interese sunt urmărite
atât de SNA în sine, cât și de intervențiile finanțate prin POCA în baza OS 1.4. În ceea ce privește acțiunea
E3.1 a SNADR, ce se focalizează pe achizițiile publice electronice, s-a observat de asemenea o corelație
clară cu intervențiile POCA în ceea ce privește utilizarea mijloacelor electronice în achizițiile publice și în
transpunerea în cadrul funcționalităților tehnice ale platformei SICAP a directivelor europene privind
achizițiile publice.

Întrebarea de evaluare 1/1d
1. Care este progresul actual înregistrat de la 1d. Care sunt actorii și factorii "EXTERNI” care au
adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul influențat realizările înregistrate?
grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific
1.4?
Doi actori/ factori externi au influențat cu precădere implementarea și realizările înregistrate ale
intervențiilor/ acțiunilor în cadrul OS 1.4.
1. Condiționalitățile ex-ante privind achizițiile publice. Similar mențiunilor anterioare cu referire la
SNAP (a se vedea anterior, răspunsul 1-1c), una dintre condiționalitățile ex ante aplicabile
Programului a vizat achizițiile publice. Condiționalitățile au inclus patru linii de acțiune cu privire
la: măsuri pentru aplicarea eficientă a normelor Uniunii Europene în domeniul achizițiilor publice
prin mecanisme adecvate; măsuri pentru asigurarea procedurilor transparente pentru atribuirea
contractelor; modalități de instruire și de diseminare a informațiilor pentru personalul implicat în
implementarea fondurilor ESI; măsuri pentru a asigura capacitatea administrativă de a transpune
și de a aplica normele Uniunii Europene în domeniul achizițiilor publice. Toate condiționalitățile au
fost îndeplinite până în anul 2016, la doi ani după demararea perioadei de programare. Acțiunile
întreprinse au fost modificate cu acordul Comisiei Europene. Noul Plan de Acțiune stabilit pentru
îndeplinirea fiecărui criteriu și stadiul punerii în aplicare a acestora este prezentat în documentul
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Tabelul de monitorizare a Planului de Acțiune pentru G4, anexă la evaluarea națională (Raportul
Anual de Implementare aferent anului 2016, secțiunea privind condiționalitățile ex ante).
2. Modificări relevante în legislația sectorială. Legea care a reglementat procesul de achiziții publice
în perioada de programare 2014-2020 a fost Legea nr. 98/2016. Până în prezent, această lege a
fost modificată în total de 8 ori. OUG nr. 114/2018 a modificat metodologia controlului ex-ante al
documentației de atribuire, astfel încât ANAP ar putea verifica ex-ante doar documentația de
atribuire înaintată în mod voluntar de către autoritățile contractante. În urma discuțiilor cu
beneficiarii, această schimbare de abordare metodologică a fost identificată ca generând un
impact negativ asupra implementării proiectelor finanțate prin POCA. Cu toate acestea, OUG nr.
23/2020 a revenit la o practică mai apropiată de cea anterioară intrării în vigoare a OUG nr.
114/2018, introducând verificarea aleatorie de către ANAP pe un eșantion de până la 10% din
toate documentațiile de atribuire încărcate în SICAP, cu orientare specifică către cele finanțate din
fonduri europene nerambursabile. Mai mult, în cadrul celei mai recente reorganizări a
ministerelor, prin OUG nr. 68/2019 ANAP a fost subordonată Secretariatului General al Guvernului.
Lipsa de continuitate instituțională și impredictibilitatea cadrului legislativ care reglementează
achizițiile publice au fost menționate de către participanții la focus grup ca principală dificultate
întâmpinată în implementare. De asemenea, în contextul unui cadru legislativ și administrativ tot
mai complex, ANAP a primit un număr foarte ridicat de solicitări și de întrebări din partea
reprezentanților unităților administrativ-teritoriale, activitatea instituției fiind semnificativ
încărcată în timp. Comisia Europeană a considerat că impactul acestor modificări legislative
afectează progresul; în special, Comisia Europeană a observat cu îngrijorare reducerea
eșantionului de control ex ante și transferul acestui control către autoritățile contractante, întrucât
aceste modificări nu au fost legate de sau fundamentate pe o evaluare a impactului.
Întrebarea de evaluare 1/1e
1. Care este progresul actual înregistrat de la 1e. Cum au influențat criteriile de eligibilitate
adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul propunerile de proiecte și formarea parteneriatelor în
grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific raport cu apelul de proiecte relevant temei de evaluare?
1.4?
Utilizarea mecanismelor non-competitive este utilizată pentru a aborda problemele fundamentale de
capacitate administrativă din domeniul achizițiilor publice. Bazându-se pe acest tip de mecanism, apelurile
lansate până în prezent în cadrul OS 1.4. au avut drept beneficiari doar instituții ale administrației publice
centrale relevante pentru reglementarea și procedurarea procesului de achiziție publică (ex.: Ministerul
Finanțelor Publice, ANAP, ONAC). În urma apelurilor lansate, proiectele finanțate până în prezent sunt în
concordanță cu activitățile eligibile și au caracteristicile urmărite: primul proiect (cu codul 119622, sprijinit
în urma apelului IP5/ 2016) își propune să consolideze capacitatea administrativă a ANAP în scopul aplicării
unitare a normelor și procedurilor de achiziții publice, prin transpunerea noii directive europene în
legislația internă și prin îmbunătățirea coerenței cadrului legal cu legislația sectorială; cel de-al doilea
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proiect (cod 126949, sprijinit în urma apelului IP 11/2018) susține implementarea SNAP; cel de-al treilea
proiect (cod 130709, sprijinit în urma apelului IP 16/2019) își propune să eficientizeze procesul de achiziție
publică centralizată.
În ceea ce privește parteneriatele, două dintre cele trei proiecte sunt dezvoltate în parteneriat (câte doi
parteneri în cazul fiecărui proiect). Doar primul proiect finanțat în cadrul OS 1.4. are un beneficiar fără
parteneri (ANAP).

Întrebarea de evaluare 1/1f
1. Care este progresul actual înregistrat de la 1f. În comparație cu programul operațional anterior
adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul (PODCA 2007-2013), cum a funcționat programul în
grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific ceea ce privește acțiunile și beneficiarii?
1.4?
Domeniul achizițiilor publice a fost de asemenea abordat la nivelul perioadei de programare anterioare de
către PODCA drept unul dintre domeniile de intervenție care, în baza reformelor propuse, putea contribui
substanțial la punerea în aplicare a priorității tematice „Consolidarea unei capacități administrative
eficiente”. Acest domeniu a fost central la nivelul mai multor activități, inclusiv cele vizând implementarea
programelor de formare și dezvoltarea materialelor de instruire. Cu toate acestea, însăși implementarea
programului a fost îngreunată de blocaje întâmpinate în derularea achizițiilor publice; aceste probleme au
fost legate de proceduri de atribuire prea lungi, ceea ce a condus la întârzieri în achiziționarea de servicii
și bunuri și implicit la pierderi în buget. În consecință, achizițiile publice și în general cheltuirea banilor
publici au fost considerate „zonele cele mai opace” ale procesului de implementare a programului
operațional (a se vedea analiza literaturii de specialitate aferente temei 7 din Raportul Inițial).
Comparativ cu perioada de implementare PODCA, perioada de programare curentă se bazează pe o
corelare coerentă cu SNAP și cu strategiile naționale anterior menționate. POCA a sprijinit în special
elaborarea de proiecte strategice care vizează îmbunătățirea capacității administrative a
instituțiilor/autorităților publice: dacă aceasta poate fi considerată drept abordarea generală a
programului, acest lucru este în special vizibil la nivelul domeniului achizițiilor publice, unde POCA joacă
rolul deja menționat de integrator al obiectivelor SNAP și SCAP. O altă caracteristică nouă comparativ cu
perioada de programare anterioară a fost reprezentată de comunicarea cu CNCISCAP, care vizează
identificarea proiectelor prioritare din perspectiva implementării SCAP și corelarea calendarului de lansare
a apelurilor cu evoluția implementării SCAP.
Întrebarea de evaluare 1/1g
1. Care este progresul actual înregistrat de la 1g. În ce măsură a fost luată în considerare experiența
adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul dobândită anterior și cea actuală în implementarea
grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific programului?
1.4?
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Intervențiile POCA, prin legătura lor strictă cu SNAP, răspund nevoii de finanțare și dezvoltare a proiectelor
strategice, adresând astfel o problemă a PODCA, al cărui raport de evaluare intermediară identificase,
drept o deficiență sistemică, întârzierile și problemele legate de finalizarea procedurilor de achiziții publice
(activitățile de audit în cadrul PODCA au evidențiat faptul că multe dintre erorile intervenite în
implementarea proiectelor au vizat dispozițiile legale din domeniul achizițiilor publice).
Totodată, în perioada de implementare a PODCA, criteriile de evaluare au fost extensiv discutate.
Rapoartele de evaluare PODCA au sugerat necesitatea îmbunătățirii acestor criterii. Astfel că a fost
înaintată posibilitatea dezagregării criteriilor de evaluare în sub-criterii, precum și a creșterii scorului
aferent evaluării eficienței proiectelor. POCA a luat în calcul și a aplicat această experiență anterioară.
Criteriile de evaluare au rămas neschimbate pentru toate CP-urile lansate în cadrul OS 1.4. (relevanța 36
de puncte din 100; metodologia de implementare 34 de puncte; eficiența costurilor 24; sustenabilitatea 6)
iar criteriile au fost împărțite în 14 sub-criterii (divizate în patru părți și constând în 14 specificații), cu o
atenție deosebită acordată legăturii dintre obiective și indicatori, un aspect considerat adesea drept o
slăbiciune a proiectelor implementate în perioada de programare anterioară.
O altă caracteristică specifică POCA demonstrează o evoluție în urma experienței implementării PODCA.
Utilizarea mecanismelor non-competitive în lansarea apelurilor are rolul de a asigura corelarea
intervențiilor finanțate din Program cu obiectivele și măsurile prevăzute în documentele strategice
naționale (așa cum s-a menționat deja, toate apelurile lansate în cadrul OS 1.4 au fost de tip noncompetitive și bine puternic corelate cu SNAP). Caracterul de noutate nu constă în natura mecanismului
utilizat, acesta fiind aplicat și în perioada de implementare a PODCA, ci în existența cadrului strategic în
care acesta este aplicat.

Întrebarea de evaluare 1/1h
1. Care este progresul actual înregistrat de la 1h. Cum au contribuit activitățile de comunicare la
adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul informarea potențialilor solicitanți și la creșterea
grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific vizibilității proiectelor finanțate?
1.4?
Așa cum este indicat la nivelul capitolului 1, Planul de comunicare aferent POCA a fost elaborat conform
Strategiei de Comunicare pentru Instrumentele Structurale 2014-2020, care se bazează pe o abordare
unitară și pe o strategie de comunicare comună pentru Fondurile Europene Structurale și de Investiții.
Planul are ca scop crearea și gestionarea de informații într-un mod eficient prin creșterea gradului de
conștientizare a potențialilor beneficiari și a publicului larg cu privire la oportunitățile de finanțare oferite
de Program, precum și prin informarea și susținerea beneficiarilor în procesul implementare a proiectelor.
Pentru a informa potențialii solicitanți și pentru a crește vizibilitatea proiectelor finanțate, au fost realizate
o serie de activități atât în etapa de depunere, cât și în faza de implementare, între care s-au numărat
actualizarea site-ului web al Programului și a secțiunii „Întrebări frecvente/ răspunsuri”, furnizarea de
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răspunsuri și clarificări via e-mail și telefon, realizarea de evenimente de comunicare precum caravane și
ateliere. Un rol important în activitatea de comunicare l-a avut procesul de consultare, realizat de către
AM în cazul tuturor apelurilor lansate până în prezent. Astfel, părțile interesate au fost invitate să se implice
în procesul de consultare a ghidurilor solicitantului și să înainteze opinii, sugestii și contribuții pentru
îmbunătățirea acestor documente în baza unui formular online.
Ambele tipuri de activități – atât cele care vizează informarea potențialilor solicitanți, cât și cele care
urmăresc să ofere îndrumări în dezvoltarea cererilor de finanțare – au fost eficiente în sprijinirea
beneficiarilor potențiali și finali.
Reprezentantul ANAP, respondent la sondajul de opinie, a apreciat asistența oferită de către ofițerii POCA
și a evidențiat eforturile depuse de aceștia pentru a identifica soluții pentru abordarea unora dintre
problemele ivite în urma modificărilor legislative frecvente în domeniul achizițiilor publice.

Întrebarea de evaluare 2
2. Ce mecanisme au facilitat/au constituit un 2. Care sunt actorii și factorii "INTERNI” ce au influențat
obstacol pentru schimbările avute în vedere de realizările înregistrate?
intervenții sau de efectele intervențiilor?
Procesul de consultare, sprijinul oferit în dezvoltarea ideilor de proiect și asistența oferită în
implementarea proiectelor reprezintă cei mai importanți factori interni cu impact asupra rezultatelor
obținute.
Relevanța utilizării mecanismelor non-competitive a fost completată de derularea procesului de consultare
în baza căruia a fost susținută în mod eficient dezvoltarea de proiecte relevante, aspect indicat atât de
către AM, cât și de ANAP. Posibilitatea înaintării ideilor de proiect prin intermediul fișelor de proiect și a
dezvoltării acestora în cererile de finanțare cu sprijinul AM POCA a fost un factor relevant în maturizarea
proiectelor complexe.
În ceea ce privește gestionarea Programului, după o serie de întârzieri inițiale, noul sistem informatic SMIS/
MySMIS2014+ a fost complet operativ. Singurul element evidențiat ca generând potențiale efecte negative
de către beneficiarul intervievat la nivelul acestei teme a vizat schimbarea frecventă a ofițerilor de proiect.
Însă, așa cum a fost menționat și anterior, sprijinul acordat de către AM POCA a fost considerat drept util,
deschis și bazat pe o abordare pro-activă.

Întrebarea de evaluare 3/3a
3. În ce măsură acțiunile întreprinse la nivelul 3a. În ce măsură facilitează logica de intervenție
programului ar fi putut fi realizate mai bine? calitatea programului?
(recomandări pentru îmbunătățiri de program
viitoare)
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Așa cum a fost evidențiat la nivelul Raportului Inițial, analiza logicii de intervenție confirmă faptul că POCA
abordează principalele probleme identificate în literatura de specialitate. Obiectivul specific aferent temei
7 este astfel corelat cu nevoile identificate; rezultatele așteptate corespund de asemenea nevoilor
identificate. În plus, acțiunile și măsurile întreprinse prin OS 1.4 sunt conectate în mod consecvent cu
rezultatele așteptate. În ceea ce privește gradul de evaluabilitate, toate realizările și rezultatele așteptate
sunt urmărite și măsurate de indicatori specifici.
Similar altor obiective specifice din POCA, activitățile de instruire sunt concepute ca un instrument care să
însoțească măsurile de reformă introduse/ realizate prin proiectele finanțate. Ele reprezintă o măsură de
sprijin pentru a garanta implementarea intervențiilor derulate în proiecte: participanții la acțiunile de
instruire sunt de fapt operatorii care, în cadrul diferitelor instituții beneficiare, sunt chemați să pună în
practică sau să dezvolte în continuare noile instrumente, procedurile și procesele dezvoltate datorită
intervențiilor POCA.

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

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

Legătura cu strategiile naționale, utilizarea mecanismelor non-competitive, precum și consultarea deschisă
a potențialilor beneficiari cu privire la ghidurile solicitantului și natura sistemică a proiectelor aprobate
garantează coerența și relevanța Programului. Relațiile de cauzalitate dintre rezultatele propuse și
acțiunile întreprinse nu indică până în prezent aspecte problematice.

Întrebarea de evaluare 4
4. În ce măsură sunt justificate costurile 4. În ce măsură costurile sunt considerate eficiente,
implicate, având în vedere schimbările/efectele comparate, de asemenea, cu alte activități naționale,
/ rezultatele de program înregistrate?
programele UE și FESI cu scop similar?
Evaluarea eficienței intervențiilor sprijinite prin OS 1.4 este mixtă și complexă, fiind puternic condiționată
de două aspecte: a) doar unul dintre cele trei proiecte finanțate până acum a finalizat într-o mare măsură
activitățile; b) progresul financiar este încă foarte scăzut. Analiza bazată pe costul unitar raportat în
capitolul 1 trebuie să fie luată în considerare cu precauție deoarece aceasta va avea o relevanță mai sporită
odată cu finalizarea proiectelor și, deci când analiza costurilor va fi aplicabilă tuturor realizărilor atinse.
Însă, chiar și în contextul acestor limitări, se poate verifica faptul că în general cheltuielile legate de formare
sunt mai puțin eficiente decât cele preconizate inițial, în timp ce costurile aferente introducerii de noi
reguli și proceduri și aplicării uniforme a regulilor (intervențiile sistemice) înregistrează un grad mai ridicat
de eficiență.
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În ceea ce privește analiza comparativă (benchmark) cu alte intervenții având un scop similar, alte cinci
state au mai adoptat la nivelul actualei perioade de programare programe naționale menite să consolideze
capacitatea administrativă a sectorului public, însă în niciunul dintre cazuri nu au putut fi identificate date
financiare și date privind indicatorii destul de detaliate, încât aceste programe să fie analizate ca repere
pentru analiza comparativă. Cu toate acestea, singurul respondent în cadrul sondajului de opinie
(reprezentant ANAP) a fost complet de acord cu afirmația că aceeași realizare a proiectului POCA „nu s-ar
fi putut realiza cu costuri mai mici”.
Nu a fost înregistrată vreo problemă semnificativă în ceea ce privește volumul de muncă presupus de
implementarea proiectelor, neidentificându-se diferențe față de intervențiile finanțate în baza OS 2.1 și
2.2.

Întrebarea de evaluare 5
5. Ce factori au influențat eficiența cu care au 5. Care sunt actorii și factorii „INTERNI și EXTERNI” care
fost atinse rezultatele?
au influențat realizările înregistrate, inclusiv din
perspectiva eficienței?
În ceea ce privește eficiența, cel mai important factor extern a fost reprezentat de introducerea de
modificări legislative frecvente și instabilitatea subsecventă în domeniul achizițiilor publice. Aceste
modificări au creat unele dificultăți în implementarea proiectelor, conducând într-un caz la o suspendare
temporară (în cazul proiectului SIPOCA 625). Conform ceor prezentate în capitolul 1 (secțiunea 2.
Eficiența), Comisia Europeană a identificat riscuri semnificative generate de modificările aduse
mecanismului de control ex-ante ce au inclus introducerea controlului voluntar: potrivit Comisiei
Europene, „aceste schimbări importante nu au fost legate de sau bazate pe performanța măsurată și
fiabilitatea autorităților contractante față de indicatorii cheie bine stabiliți și nu au fost susținute, de
exemplu, de o evaluare a impactului” 1.
Pe de altă parte, implicarea Băncii Mondiale și a Băncii Europene de Investiții a sporit eficiența la nivelul
OS 1.4. Banca Mondială a sprijinit ANAP pentru a oferi asistență unui număr de 160 de autorități
contractante selectate în vederea îmbunătățirii proceselor interne de achiziții și pentru a dezvolta
profesionalizarea personalului de achiziții publice (Banca Mondială sprijină definirea cadrului de
competențe pentru consilierii în achiziții publice, deoarece această funcție există acum doar declarativ,
neexistând niciun cadru de competență până acum, iar acesta ar trebui stabilit în cadrul proiectului SIPOCA
625). Banca Europeană pentru Investiții s-a concentrat în principal pe facilitarea dezvoltării unei abordări
unitare în ceea ce privește controlul ex-ante și pe înființarea organismelor centralizate de achiziții la nivel
local, luând exemplul pilot al organismelor de achiziții publice centralizate la nivel municipal, la nivel de
Comisia Europeană (2019), Documentul de lucru al personalului Comisiei - Raportul de țară al României 2019 care
include o revizuire aprofundată privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, Bruxelles, 27.2.2019
SWD (2019) 1022 final, https: //ec.europa. eu / info / site / info / files / file_import / 2019-european-semestercountry-report-romania_en.pdf, p. 60.
1
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județ, la nivel intercomunitar (proiectul SIPOCA 625). În ciuda imposibilității de a evalua impactul asistenței
acordate în această etapă timpurie în desfășurarea activităților, utilitatea agregării achizițiilor publice în
vederea eficientizării acestora este un aspect evidențiat inclusiv la nivelul legislației europene.

Întrebarea de evaluare 6
6. În ce măsură progresele înregistrate se 6. Cum au fost transpuse rezultatele obținute în
datorează intervenției/acțiunilor finanțate?
atingerea obiectivelor/ priorităților strategiilor
naționale?
În stadiul actual de implementare este încă dificil de distins efectul net al intervențiilor POCA. De pildă
efortul depus în scopul îmbunătățirii competențelor profesionale în acest sector este conectat logic și
operațional cu strategia intervențiilor precum și cu obiectivele SNAP, însă chiar dacă aceste activități de
formare sunt identificate ca având potențialul de a produce importante efecte pe termen lung, impactul
real al acestora în procesul de profesionalizare trebuie verificat. Cu toate acestea, două proiecte sprijinite
(SIPOCA 45 și SIPOCA 625) contribuie la realizarea mia multor obiective specifice și direcții de acțiune ale
SNAP: o estimare primară bazată pe analiza celor două proiecte indică faptul că sprijinul POCA va contribui
la atingerea a 2 din 5 obiective specifice ale SNAP (reprezentând 40% din acestea), respectiv 3 din 5 direcții
de acțiune (reprezentând 60% din acestea). Această conexiune demonstrează faptul că implementarea
SNAP este puternic influențată de intervențiile POCA.
În măsura în care se poate estima în această etapă, în baza conexiunii existente între logica intervenției și
apelurile de proiecte lansate, luându-se în considerare obiectivele atinse până în prezent precum și în baza
analizei informațiilor colectate în procesul de evaluare (în baza interviurilor, a sondajului de opinie și a
focus grupurilor) se poate înainta ipoteza conform căreia impactul intervențiilor este unul pozitiv. În acest
sens, este semnificativă și observația reprezentantului ANAP intervievat privind imposibilitatea atingerii
unor rezultate similare în absența sprijinului POCA.

Întrebarea de evaluare 7
7. În ce măsură programul a avut efecte 7. În ce măsură programul a avut efecte neintenționate,
neintenționate, pozitive sau negative?
pozitive sau negative, inclusiv în raport cu strategiile
naționale?
Datorită strategiei foarte concentrate și a nivelului ridicat de relevanță al proiectelor finanțate în raport cu
logica de intervenție, până în prezent nu au fost observate efecte nedorite majore ori efecte pozitive
neintenționate.
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Întrebarea de evaluare 8/8a
8. În ce măsură efectele intervențiilor sunt 8a. Există elemente care ar putea afecta impactul și/ sau
sustenabile pe o perioadă lungă de timp?
sustenabilitatea intervențiilor?
Până în prezent, rolul organizațiilor internaționale a fost unul foarte important în sprijinirea procesului de
reformă. Întrucât acest sprijin nu poate fi asumat pe termen lung, este necesară consolidarea capacității
administrative interne, iar acesta este unul dintre obiectivele intervențiilor: conform reprezentantului
ANAP intervievat, „în următoarea perioadă de programare ne așteptăm să acoperim intern aceste
activități”. Punctul sensibil la nivelul acestei teme de evaluare este reprezentat de diferențele de
capacitate între autoritățile contractante locale, avându-se în vedere implementarea neuniformă a
măsurilor de reformă în rândul acestora. În general, introducerea de noi metodologii și proceduri,
consolidarea unei comunități profesionale sectoriale, disponibilitatea ghidurilor actualizate și a orientărilor
disponibile pentru consultarea electronică reprezintă intervenții care pot crește durabilitatea realizărilor
pe o perioadă lungă de timp.
Mai mult, pentru a valorifica materialele produse (ex.: prezentări în format PPT utilizate în cadrul sesiunilor
de formare/ evenimentelor) și pentru a sprijini construirea unei comunități care să disemineze bunele
practici, ar fi necesară însă creșterea gradului de interactivitate a site-ului web al ANAP. Un exemplu îl
poate reprezenta platforma Comisiei Europene pentru planul de acțiune privind achizițiile publice,
disponibil la adresa: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/taiexregio-peer-2-peer/.

Întrebarea de evaluare 8/8b
8. În ce măsură efectele intervențiilor sunt 8b. Care sunt riscurile pentru sustenabilitatea
sustenabile pe o perioadă lungă de timp?
proiectelor legate de strategiile naționale (inclusiv
utilitatea rezultatelor proiectelor pe termen mediu și
lung)?
Întrucât intervențiile POCA și strategiile naționale, în special SNAP, sunt puternic inter-conectate, riscurile
pentru sustenabilitate sunt în bună măsură legate de posibila insuficiență a dimensiunii reformelor
implementate: a) riscul de a nu dezvolta suficient capacitatea administrativă a autorităților contractante
(în special locale); b) riscul nevalorificării rezultatelor și interacțiunilor între profesioniști și operatorii
implicați în sector care decurg din activitățile curente; c) riscurile legate de instabilitatea cadrului legislativ
aferent domeniului. În special, acest ultim aspect reprezintă o îngrijorare exprimată de către Comisia
Europeană, acest factor determinând posibila reversibilitate a reformelor.
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Întrebarea de evaluare 9
9. În ce măsură intervențiile sunt relevante 9. În ce măsură intervențiile care au fost implementate
pentru nevoile identificate inițial și pentru în cadrul programului răspund într-adevăr nevoilor
posibila evoluție a acestor nevoi ulterior identificate inițial și evoluției acestora în timp?
identificării inițiale?" (întrebare suplimentară)?
Evoluția contextului de la aprobarea Programului confirmă relevanța nevoilor identificate inițial.
Toate cele mai importante și recente documente referitoare la Semestrul European evidențiază
necesitatea consolidării procesului de reformă în acest domeniu și nevoia adresării problemelor și
deficiențelor evidențiate atât de SNAP, cât și de POCA. În cadrul Programului Național de Reformă 2019,
Guvernul român a confirmat faptul că reforma domeniului achizițiilor publice se numără între obiectivele
prioritare asumate ale autorităților române. Documentul de lucru emis de Comisia Europeană în luna iunie
a anului 20192 înaintează de altfel recomandarea de a asigura implementarea completă și durabilă a
Strategiei Naționale în domeniul Achizițiilor Publice. De asemenea, primele documente preliminare
publicate ca orientări privind finanțarea politicii de coeziune pentru 2021-2027 pentru România subliniază
necesitatea îmbunătățirii performanței în domeniul achizițiilor publice.
Analiza relevanței intervențiilor într-un context în schimbare poate fi de asemenea sprijinită prin referirea
la activitățile derulate în cadrul unuia dintre proiectele contractate care prevede între obiectivele sale
specifice evaluarea impactului implementării SNAP și dezvoltarea unui Plan de Acțiune în domeniul
achizițiilor publice în baza căruia va fi continuat procesul de reformă (SIPOCA 625). Acest proiect facilitează
menținerea alinierii cu nevoile identificate în domeniul achizițiilor publice, așa cum au evoluat acestea în
timp.

2

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d90d0bb6-8851-11e9-9369-01aa75ed71a1/language-

en.
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Tema de evaluare 8: Evaluarea măsurilor care vizează optimizarea proceselor la nivelul administrației
publice locale - OS 2.1
Întrebarea de evaluare 1/1a
1. Care este progresul actual înregistrat de la 1.a În ce măsură au fost îndeplinite obiectivele specifice
adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul ținând cont de indicatorii de program, comuni și
grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific? specifici
Nivelul de progres atins de implementarea intervențiilor finanțate prin OS 2.1 este unul mixt, o parte din
indicatori prezentând o situație bună, însă existând și un indicator care prezintă un stadiu de atingere sub
așteptări.
Până la momentul elaborării prezentului Raport de evaluare, au fost contractate 174 de proiecte în cadrul
OS 2.1 la nivelul apelurilor de proiecte lansate până în prezent. 56 din aceste proiecte (reprezentând 32%
din numărul total de proiecte contractate) au fost deja finalizate.
Se așteaptă ca un singur indicator, din indicatorii de realizare, să-și atingă ținta stabilită pentru anul 2023
(5S59 autorități/instituții publice locale sprijinite să introducă măsuri de simplificare a procedurilor pentru
cetățeni) și se așteaptă ca un alt indicator să atingă o valoare apropiată de ținta propusă (5S58,
autorități/instituții publice locale sprijinite pentru introducerea sistemelor unitare de management al
calității și al performanței); se estimează că indicatorul de realizare privind participanții la activitățile de
formare (5S62) va atinge 79% din ținta stabilită pentru anul 2023 (în prezent valoarea acestuia este de
36%), în timp ce 5S57 (autoritățile/instituțiile publice locale sprijinite pentru introducerea de mecanisme
și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung) este
estimat să atingă în 2023 un nivel critic (54%).

De asemenea, referitor la indicatorii de rezultat, se preconizează că doar unul dintre cei patru indicatori
stabiliți va ajunge la 100% în anul 2023 (5S20 autorități/instituții publice locale în care s-au implementat
măsurile de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a
procedurilor pentru cetățeni elaborat la nivel național); de asemenea, se estimează ca alți doi indicatori să
ajungă la valoarea de 97% din ținta propusă pentru 2023 (5S23 personal certificat la încetarea calității de
participant la formare: în prezent, nivelul atins este de 4.843 persoane, nivelul estimat este de aproximativ
11.000, iar obiectivul stabilit este de 12.019) și respectiv de 93% (5S19 autorități/instituții publice locale în
care s-au implementat sisteme unitare de management al calității și al performanței dezvoltate prin
program: în prezent, nivelul atins este de 64%). În acest context, estimările realizate în baza proiectelor
contractate până la data de 13.01.2020 sunt, de asemenea, scăzute pentru indicatorul 5S18 (autorități și
instituții publice locale care au implementat mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea
deciziilor și a planificării strategice pe termen lung), pentru care se preconizează că obiectivul va fi atins în
2023 numai în proporție de 53%.
În general, nivelul de progres al indicatorilor este relativ bun. Indicatorii au fost atinși în proporție de 48%,
dar acest nivel se bazează 26% pe indicatori de rezultat și 70% pe valoarea indicatorilor de realizare. 0La
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acest moment, estimarea este că obiectivele stabilite pentru anul 2023 vor fi atinse în proporție de peste
83%.
Având în vedere faptul că, în prezent, majoritatea proiectelor sunt încă în curs de implementare, rata de
plată a valorilor eligibile ale proiectelor este încă foarte scăzută (plățile efectuate până în acest moment
fiind de 13,36 % din costurile eligibile ale proiectelor).
Astfel, luând în considerare nivelul de atingere al indicatorilor de program, comuni și specifici, precum și
tipurile de intervenții finanțate, se consideră că obiectivele specifice ale OS 2.1 au fost atinse, iar
rezultatele finale obținute după finalizarea tuturor proiectelor vor contribui la îndeplinirea obiectivului
general stabilit pentru OS 2.1.
Întrebarea de evaluare 1/1b
1. Care este progresul actual înregistrat de la
adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul
grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific?

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

Apelurile de proiecte lansate până în prezent în cadrul OS 2.1, bazate pe mecanisme competitive, sunt
relevante în raport cu nevoile potențialilor beneficiari și părților interesate. O mare parte din proiectele
selectate au prevăzut introducerea sistemelor de calitate/ autoevaluare/ evaluare (de exemplu ISO sau
CAF). Implementarea noilor sisteme IT este o activitate care este inclusă în aproape fiecare proiect analizat,
ceea ce permite îmbunătățirea utilizării acestor sisteme la nivel local. Nevoia de a digitaliza și sistematiza
arhivele, precum și nevoia de a dezvolta interfețe IT pentru a simplifica interacțiunea cu cetățenii, sunt
considerate acum priorități fezabile în planurile administrațiilor locale. În plus, îmbunătățirea
competențelor personalului administrației locale este urmărită în multe dintre proiectele finanțate, în
principal prin cursuri de pregătire intensivă. O astfel de instruire se concentrează nu numai pe gestionarea
noilor sisteme informatice, ci și pe alte aspecte precum managementul și eficiența operațională, ceea ce
va asigura un personal mai calificat în autoritățile publice.
CP 4/2017 și CP 6/2017 au vizat sprijinirea autorităților/instituțiilor publice locale în introducerea de
sisteme de management al calității în conformitate cu Planul de acțiune pentru implementarea etapizată
a managementului calității, în timp ce CP 10/2018 și CP 12/2018 au vizat sprijinirea procesului decizional,
planificarea strategică și măsurile de simplificare în cadrul autorităților/instituțiilor publice locale. 41% din
proiectele contractate vizează managementul calității și performanței, în timp ce 59% din acestea vizează
aspecte ce țin de simplificare, eficiență, eficacitate și optimizare în procesele administrative.
Analiza datelor colectate prin intermediul panelului de experți arată că acțiunile finanțate au accelerat
adoptarea instrumentelor TIC de către administrațiile publice locale. Relevanța intervențiilor este
confirmată, de asemenea, de contribuțiile primite de la beneficiari pe parcursul activităților de evaluare
(interviuri, focus grup, sondaj).
Din perspectiva repartizării teritoriale a proiectelor finanțate prin OS 2.1, este semnificativ faptul că fiecare
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județ are cel puțin un proiect în implementare, chiar dacă o treime din județe au în implementare mai mult
de cinci proiecte, fapt care demonstrează un grad diferențiat de accesare și participare la această linie de
finanțare. De asemenea, trebuie menționat faptul că valoarea eligibilă medie a fiecărui proiect este mult
mai mare pentru proiectele implementate în regiunile mai dezvoltate decât pentru proiectele
implementate în regiuni mai puțin dezvoltate. Ultimele două constatări arată faptul că autoritățile publice
locale au, probabil, o capacitate diferită de a accesa oportunitățile de finanțare și de a realiza și planifica
intervenții legate în mod corespunzător de obiectivele strategice ale acestei intervenții din program.

Întrebarea de evaluare 1/1c
1. Care este progresul actual înregistrat de la 1.c În ce măsură intervențiile/acțiunile finanțate sunt
adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul coerente în atingerea obiectivelor strategiilor
grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific? naționale?
Intervențiile și acțiunile finanțate prin POCA prezintă un grad ridicat de coerență cu numeroase strategii
naționale.
În ceea ce privește Strategia de Consolidare a Administrației Publice, intervențiile finanțate prin OS 2.1 din
POCA au un nivel ridicat de corelare cu obiectivele SCAP, vizând atingerea cadrului optim pentru
distribuirea competențelor între administrația publică centrală și locală, precum și creșterea calității
procesului decizional la nivel local: proiectele contribuie la implementarea SCAP prin sprijinirea la nivel
local a implementării sistemelor de performanță și de management al calității, a dezvoltării unor
mecanisme de bugetare participativă online și a digitalizării. Aproape toți beneficiarii care au răspuns la
sondajul de opinie organizat în cadrul acestei teme de evaluare au confirmat că proiectele implementate
sunt în mare măsură corelate cu obiectivele SCAP. Intervențiile POCA sunt, de asemenea, pe deplin corelate
cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții
publice 2016-2020), în special în ceea ce privește dezvoltarea sistemelor și instrumentelor de management
privind managementul calității. Toate aceste direcții de intervenție fac parte din efortul general de a deplasa
atenția administrației publice din România — și, prin urmare, și a autorităților locale — de la aspectele
formale și birocratice la sarcinile axate pe rezultate.

În plus, ținând cont de informațiile din cererile de finanțare depuse în cadrul OS 2.1, acțiunile finanțate
sunt în conformitate cu SNAP (al cărei obiectiv general este reprezentat de dezvoltarea unei culturi a
transparenței și a unei guvernanțe deschise inclusiv la nivel local) precum și cu unele obiective din Strategia
Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020, din Strategia Națională pentru Dezvoltare
Durabilă și din Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională.
Astfel, se poate concluziona că intervențiile/acțiunile finanțate prin OS 2.1 sunt coerente în mare măsură
cu obiectivele strategiilor naționale.
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Întrebarea de evaluare 1/1d
1. Care este progresul actual înregistrat de la 1.d Care sunt actorii și factorii "externi” care au
adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul influențat realizările înregistrate?
grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific?
Actorii și factorii externi care influențează intervențiile efectuate pot fi împărțiți în trei categorii:
1. Întârzieri legate de condiționalitatea ex-ante T.11.1 (Existența unei strategii de consolidare a
eficienței administrative a Statelor Membre, inclusiv a administrației publice) și, în special, legate
de îndeplinirea criteriilor nr. 3 (Dezvoltarea sistemelor de management al calității) și nr. 4 (Acțiuni
integrate de simplificare și eficientizare a procedurilor administrative), ambele având un efect direct
asupra intervențiilor finanțate prin OS 2.1. Îndeplinirea cu întârziere a condiționalităților ex-ante a
influențat calendarul lansării apelurilor de proiecte în cadrul acestui OS.
2. Implementarea cu întârziere a măsurilor promovate de administrația publică centrală pentru a
asigura un cadru unitar pentru susținerea procesului decizional la nivel local, în conformitate cu
SCAP. CP 10/2018 a fost lansată numai după realizarea măsurilor SCAP în acest domeniu.
3. Întârzieri la nivelul beneficiarilor, datorate în principal amânării sau încetinirii procedurilor de
achiziții publice (din cauza lipsei de oferte, a ofertelor neconforme, a interpretării dificile a
modificărilor legislative sau administrative).
Majoritatea beneficiarilor care au răspuns la sondajul aplicat pentru tema de evaluare 8 au declarat că nu
au întâmpinat probleme în implementarea și managementul proiectului.
Întrebarea de evaluare 1/1e
1. Care este progresul actual înregistrat de la 1.e Cum au influențat criteriile de eligibilitate
adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul propunerile de proiecte și formarea parteneriatelor în
grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific? raport cu apelul de proiecte relevant temei de evaluare?
Obiectivele proiectelor selectate sunt coerente cu specificul OS 2.1, incluzând activități legate de
dezvoltarea strategiilor și politicilor, de consultarea documentelor strategice, de adoptarea intervențiilor
pentru elaborarea planificării bugetare, de introducerea/extinderea instrumentelor de management al
calității și performanței, de elaborarea de analize ex-post pentru politici/ strategii publice și de
implementarea standardelor de cost și calitate elaborate pentru serviciile publice.
După cum s-a menționat deja în secțiunile anterioare, toate apelurile de proiecte lansate în cadrul OS 2.1
au avut la bază mecanisme competitive. În ceea ce privește aplicanții eligibili, lansarea apelurilor de
proiecte a fost diferențiată pe categorii de regiuni: regiuni dezvoltate și și regiuni mai puțin dezvoltate.
Prima categorie este reprezentată de unități administrativ-teritoriale din regiunea dezvoltată (județul Ilfov,
municipiul București, sectoarele municipiului București), iar cea de-a doua categorie este reprezentată de
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județele și a municipiile din regiunile mai puțin dezvoltate (inclusiv unitățile administrativ-teritoriale vizate
de Strategia Integrată pentru Dezvoltarea Durabilă a Deltei Dunării). Prima cerere de apeluri lansată (CP
4/2017) a inclus ca aplicanți eligibili, atât autoritățile publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, cât
și autoritățile publice locale din municipiul București și județul Ilfov.
Potrivit majorității respondenților la sondajul aplicat în cadrul temei de evaluare 8, criteriile de eligibilitate
au o influență considerabilă asupra procesului de elaborare a cererii de finanțare, dar aceste criterii au
influențat foarte puțin structura parteneriatului (până în prezent, proiectele implementate în parteneriat
reprezintă 11% din totalul proiectelor contractate).

Întrebarea de evaluare 1/1f
1. Care este progresul actual înregistrat de la 1.f În comparație cu programul operațional anterior
adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul (PODCA 2007-2013), cum a funcționat programul în
grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific? ceea ce privește acțiunile și beneficiarii?
Domeniul major de intervenție PODCA 2.1 s-a axat pe sprijinirea procesului de descentralizare sectorială a
serviciilor, având ca grupuri țintă și autoritățile publice locale. Cu toate acestea, Programul a resimțit lipsa
unei strategii integrative pentru administrația publică; în plus, intervențiile au fost fragmentate în proiecte
de dimensiuni relativ mici, fără a exista o legătură cuprinzătoare cu orientările strategice. În consecință,
una dintre lecțiile învățate a fost necesitatea de a elabora și finanța intervenții mai sistemice.
POCA prevede continuarea unora dintre măsurile implementate deja prin PODCA privind simplificarea și
gestionarea calității. În orice caz, în comparație cu PODCA, perioada de programare actuală se bazează pe
existența unei legături coerente cu strategiile naționale și pe existența unui cadru strategic mai cuprinzător
(a se vedea răspunsul la întrebarea de evaluare 1c). De asemenea, pentru intervențiile finanțate în cadrul
OS 2.1, POCA a dezvoltat o abordare strategică, în vederea consolidării capacității administrative a
instituțiilor/autorităților publice locale prin îmbunătățirea domeniilor (sisteme de management al calității,
luarea deciziilor, simplificare, digitalizare) care să corespundă celor mai relevante nevoi ale acelorași
instituții/autorități.

Întrebarea de evaluare 1/1g
1. Care este progresul actual înregistrat de la 1.g În ce măsură a fost luată în considerare experiența
adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul dobândită anterior și cea actuală în implementarea
grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific? programului?
Intervențiile POCA oferă o abordare strategică a obiectivului legat de îmbunătățirea și eficientizarea
proceselor la nivelul administrațiilor publice locale. În perioada de programare anterioară, autoritățile
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locale au fost implicate în intervenții care au avut ca scop îmbunătățirea procesului de descentralizare a
furnizării de servicii în unele sectoare prioritare (sănătate, educație, asistență socială), dar acele intervenții
au fost fragmentate în proiecte mici și nu aveau o strategie integrativă, fapt ce a condus la apariția unor
efecte limitate în ceea ce privește descentralizarea.
Mai mult decât atât, în timpul perioadei de programare trecute (PODCA 2007-2013), criteriile de evaluare
au fost discutate pe larg, iar rapoartele de evaluare a PODCA au sugerat îmbunătățirea acestor criterii. S-a
dovedit a fi necesară defalcarea criteriilor de evaluare în subcriterii și atribuirea unui punctaj mai mare
pentru criteriile referitoare la eficiența proiectelor. POCA a luat în considerare lecțiile învățate în cadrul
perioadei trecute de programare și a aplicat această experiență în definirea actualului Program. Criteriile
de evaluare au rămas neschimbate pentru toate apelurile de proiecte lansate în cadrul OS 2.1 (pentru
relevanță au fost alocate 36 puncte din 100; pentru metodologia de implementare au fost alocate 34
puncte; cost eficiența - 24 puncte; sustenabilitate – 6 puncte), iar aceste criterii au fost defalcate în 14
subcriterii (articulate în patru părți și constând din 14 subcriterii specifice), o atenție deosebită fiind
acordată legăturii dintre obiective și indicatori, aspect considerat adesea ca fiind un punct slab al
proiectelor implementate în perioada de programare anterioară.
Comunicarea cu CNCISCAP a fost un alt element de noutate, în special pentru identificarea proiectelor
prioritare din perspectiva implementării SCAP, obiectivul fiind corelarea lansării apelurilor cu
implementarea SCAP.
Majoritatea beneficiarilor de proiecte din cadrul OS 2.1 au experiență semnificativă în implementarea de
proiecte finanțate de UE. Un număr redus dintre aceștia au avut totuși experiență în implementarea
proiectelor finanțate prin PODCA. Cu toate acestea, experiența acumulată în implementarea proiectelor
finanțate de UE se dovedește a fi esențială pentru realizarea pozitivă a proiectelor finanțate prin POCA.

Întrebarea de evaluare 1/1h
1. Care este progresul actual înregistrat de la 1.h Cum au contribuit activitățile de comunicare la
adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul informarea potențialilor solicitanți și la creșterea
grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific? vizibilității proiectelor finanțate?
Planul de comunicare pentru POCA a fost elaborat în conformitate cu Strategia de Comunicare pentru
Instrumente Structurale 2014-2020, care se bazează pe o abordare unitară și pe o strategie de comunicare
comună pentru Fondurile Structurale și de Investiții Europene.
Planul de comunicare POCA se bazează pe aceeași abordare, vizând crearea și gestionarea unei informări
eficiente, prin creșterea gradului de conștientizare a potențialilor beneficiari și a publicului larg cu privire
la oportunitățile de finanțare oferite de program, precum și informarea și sprijinirea beneficiarilor în
procesul de implementare a proiectelor.
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Autoritățile publice locale sunt grupuri țintă specifice abordate prin Planul de comunicare: activitățile care
vizează informarea potențialilor aplicanți au fost realizate prin actualizarea constantă a site-ului web al
Programului, prin secțiunea de întrebări și răspunsuri cu privire la apelurile lansate, precum și prin acțiuni
precum „caravanele” organizate la nivel local. Mai mult decât atât, cu ocazia lansării apelurilor de proiecte,
AM POCA a promovat un proces de consultare pentru a asigura un nivel înalt de înțelegere între potențialii
beneficiari a informațiilor incluse în ghidul solicitantului.
Beneficiarii OS 2.1 sunt mulțumiți de activitățile de comunicare derulate la nivelul Programului:
majoritatea consideră că informațiile furnizate de ofițerii POCA sunt foarte relevante, evaluând, de
asemenea, informațiile primite de la structurile Programului ca fiind ușor accesibile.

Întrebarea de evaluare 2.
2. Ce mecanisme au facilitat/au constituit un 2. Care sunt actorii și factorii "interni” ce au influențat
obstacol pentru schimbările avute în vedere de realizările înregistrate?
intervenții sau de efectele intervențiilor?
Procesul de evaluare a cererilor de finanțare a înregistrat întârzieri, inclusiv din cauza nivelului scăzut de
calitate al evaluărilor efectuate de evaluatorii externi. Aceste întârzieri au condus la necesitatea de
reorganizare a activității Serviciului de evaluare a proiectelor și a Serviciului Contractare, inclusiv prin
constituirea unor echipe interne de evaluatori. În baza informațiilor colectate de la reprezentanții AM
POCA, numărul de angajați care se ocupă de întregul proces de evaluare a cererilor de finanțare este în
continuare redus.
Un alt factor care a influențat realizările înregistrate a fost reprezentat de întârzierile în implementarea
intervențiilor privind e-guvernarea, incluse în OS 1.1, care au o legătură directă cu cele care urmau să fie
implementate în cadrul OS 2.1 (motivul a fost achiziționarea cu întârziere a serviciilor de e-guvernare,
cauzată de proceduri îndelungate de achiziții publice în cadrul intervențiilor finanțate prin OS 1.1).
În ceea ce privește implementarea proiectelor, activitățile de evaluare derulate în cadrul contractului
(interviuri, sondajul de opinie, focus grup) au identificat foarte puține aspecte legate de actorii și factorii
interni care au influențat atingerea rezultatelor. Printre cele câteva observații cu privire la acest aspect, au
fost aduse în discuție aspecte legate de necesitatea de a considera stabilitatea ofițerilor de proiect în cadrul
tuturor etapelor din ciclu unui proiect, de utilizarea sistemului MySMIS (în special pentru anumite
operațiuni care, în opinia beneficiarilor intervievați, sunt solicitate de mai multe ori/în mod repetat, sau
pentru finalizarea bugetului), precum și de elaborarea bugetului proiectelor.
Rezultatele sondajului de opinie arată că interacțiunea dintre beneficiari și reprezentanții POCA a fost
evaluată ca fiind extrem de valoroasă și eficientă (răspuns oferit de peste 90% dintre respondenți).
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Întrebarea de evaluare 3-3a
3. În ce măsură acțiunile întreprinse la nivelul 3.a În ce măsură facilitează logica de intervenție
programului ar fi putut fi realizate mai bine? calitatea programului?
(recomandări pentru îmbunătățiri de program
viitoare)
Logica de intervenție a OS 2.1 este corelată cu necesitățile identificate în literatura de specialitate și în
analiza documentară. Rezultatele preconizate sunt legate în mod intrinsec de activitățile planificate, iar
setul selectat de indicatori este cuprinzător și adecvat. Proiectele finanțate reflectă logica de intervenție și
urmăresc rezultatele stabilite pentru OS 2.1, ținând cont de faptul că acestea acoperă mecanisme și
proceduri standard pentru planificarea strategică locală, sisteme de management al calității și
performanței, proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni, îmbunătățirea
cunoștințelor și abilităților personalului din autoritățile locale și instituțiile publice locale.
În mod similar cu alte OS din POCA, în cadrul acestui OS activitățile de training sunt concepute ca un
instrument adițional/care însoțește măsurile de reformă introduse/realizate în proiectele finanțate în
cadrul OS 2.1. Acestea reprezintă o măsură de sprijin pentru a garanta implementarea intervențiilor
efectuate în cadrul proiectelor: participanții la acțiunile de formare sunt cei care vor pune în practică sau
vor dezvolta noile instrumente și proceduri. Pentru a susține această abordare, factorii de decizie sunt, de
asemenea, implicați direct în activități de formare.

Întrebarea de evaluare 3-3b.
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?

Logica OS 2.1 permite ca intervențiile să se concentreze asupra domeniilor-cheie menționate anterior
(planificare strategică, sisteme de management al calității, procese decizionale, simplificare, digitalizare,
îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului autorităților locale).
Legătura cu strategiile naționale, în special cu SCAP, asigură un cadru strategic și cuprinzător pentru
implementarea intervențiilor finanțare. Luând în considerare aceste motive și în baza analizei deja
prezentată în răspunsurile anterioare, rezultatele și acțiunile finanțate prin OS 2.1 au, până în prezent, un
grad ridicat de coerență.
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Întrebarea de evaluare 4.
4. În ce măsură sunt justificate costurile 4. În ce măsură costurile sunt considerate eficiente,
implicate, având în vedere schimbările/efectele comparate, de asemenea, cu alte activități naționale,
/ rezultatele de program înregistrate?
programele UE și FESI cu scop similar?
Intervențiile finanțate în cadrul OS 2.1 sunt considerate eficiente până în acest moment. Rezultatele
analizei costurilor unitare pot fi examinate doar pentru patru dintre cei opt indicatori ai OS 2.1, întrucât
doi indicatori (5S18 și 5S20) nu au înregistrat nicio valoare, iar alți doi indicatori (5S57 și 5S59) se referă la
proiecte finalizate care nu au primit încă plata finală.
Cei patru indicatori care pot fi luați în considerare pentru această analiză arată că, până în prezent,
activitățile desfășurate sunt mai eficiente decât estimarea realizată inițial. Diferența dintre costul unitar
real al proiectelor finalizate și costul unitar la nivel de Program al proiectelor contractate variază de la 57 % pentru indicatorul 5S19 (autorități și instituții publice locale în care s-au implementat sisteme unitare
de management al calității și al performanței dezvoltate prin program) la -81 % pentru 5S62 (participanți
la activitățile de formare).
Trebuie menționat faptul că acest tip de analiză va fi mai semnificativ atunci când vor fi finalizate toate
proiectele implementate prin OS 2.1. În orice caz, până în prezent, este posibil să se formuleze două
ipoteze pentru interpretarea acestor date (acestea pot fi interconectate în diferite moduri): pe de o parte,
costurile sunt mai mici decât cele inițial preconizate și, prin urmare, activitățile sunt foarte eficiente; pe de
altă parte, bugetul a fost supraestimat în ceea ce privește potențialul real al acestei linii de intervenție,
determinând o subutilizare a resurselor alocate (prin realocare în consecință către alte linii bugetare).
În ceea ce privește comparația cu alte activități naționale sau programe UE, chiar dacă se ia în considerare
absența unei analize de referință (benchmark) cu programe similare ale UE din motivele evidențiate în
introducerea prezentului raport, sondajul de opinie arată că aproape toți beneficiarii chestionați și-au
exprimat acordul sau acordul total față de afirmația că același tip de activități nu ar fi putut fi implementate
la costuri mai mici fără sprijinul POCA.
Unii respondenți au raportat că volumul de muncă necesar pentru implementarea proiectelor POCA a fost
mai mare față de estimările inițiale.
Întrebarea de evaluare 5.
5. Ce factori au influențat eficiența cu care au 5. Care sunt actorii și factorii „interni și externi” care au
fost atinse rezultatele?
influențat realizările înregistrate, inclusiv din
perspectiva eficienței?
Din perspectiva eficienței, există trei factori, deja menționați mai sus, care au influențat până în prezent
procesul de implementare:
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a) întârzierile cauzate de îndeplinirea condiționalităților ex-ante și de obținerea tardivă a rezultatelor
activităților conectate finanțate prin OS 1.1 pentru sistemele de management al calității și
simplificare;
b) aspectele legate de procesul de evaluare a cererilor de finanțare;
c) întârzierile în implementarea proiectelor din cauza dificultăților legate de derularea achizițiilor
publice.
Cu toate acestea, având în vedere analiza parțială efectuată asupra costurilor unitare și rezumată mai sus
(a se vedea răspunsul la întrebarea de evaluare nr. 4), acești factori nu par să fi produs un impact
semnificativ asupra relației dintre costuri și realizări/rezultate.
Întrebarea de evaluare 6.
6. În ce măsură progresele înregistrate se 6. Cum au fost transpuse rezultatele obținute în atingerea
datorează intervenției/acțiunilor finanțate?
obiectivelor/ priorităților strategiilor naționale?

92% din beneficiarii care au răspuns la sondajul aplicat în cadrul temei de evaluare 8 au fost de acord cu
afirmația potrivit căreia, fără sprijinul POCA, activitățile incluse în cadrul proiectelor nu ar fi putut fi
desfășurate sau, în cazul în care ar fi fost realizate în mod autonom de către instituțiile publice locale, ar fi
atins un nivel de calitate mai scăzut. Cu toate acestea, luând în considerare stadiul actual de implementare
a intervențiilor POCA, este în continuare dificil de identificat efectul net al intervențiilor POCA. De exemplu,
efortul depus pentru a îmbunătăți competențele profesionale în acest sector este corelat în mod logic cu
strategia intervențiilor, însă trebuie verificat impactul real al intervențiilor din perspectiva profesionalizării.
Întrebarea de evaluare 7.
7. În ce măsură programul a avut efecte 7. În ce măsură programul a avut efecte neintenționate,
neintenționate, pozitive sau negative?
pozitive sau negative, inclusiv în raport cu strategiile
naționale?
Un efect pozitiv indirect al intervențiilor este reprezentat de îmbunătățirea competențelor de conducere,
de implicarea și cooperarea participanților la activitățile de formare, aspecte care rezultă din răspunsurile
prelucrate în urma sondajului aplicat în rândul beneficiarilor acestei teme de evaluare.
Rezultatele activităților de evaluare realizate până în acest moment nu raportează efecte negative
neintenționate ale intervențiilor, fapt confirmat și de beneficiarii implicați în procesul de evaluare a OS 2.1.

Pagina 29

www.poca.ro

Întrebările de evaluare 8-8a
8 În ce măsură efectele intervențiilor sunt 8.a Există elemente care ar putea afecta impactul și/ sau
sustenabile pe o perioadă lungă de timp?
sustenabilitatea intervențiilor?
Sondajul de opinie aplicat în rândul beneficiarilor OS 2.1. arată că cele mai frecvente acțiuni întreprinse de
beneficiari pentru a asigura continuitatea proiectelor sunt reprezentate de diseminarea rezultatelor în
cadrul organizației/ instituției beneficiare, alocarea resurselor necesare pentru continuarea activităților și
integrarea metodologiilor elaborate în cadrul procesului intern.
Pe baza altor constatări care provin din activitățile de evaluare (interviuri și focus grup) și după analiza
proiectelor finanțate, obiectivul legat de asigurarea sustenabilității a fost luat în considerare de către
beneficiari prin diferite strategii: prin realizarea de cursuri de formare extensivă care sprijină introducerea
de noi sisteme/ instrumente; prin alocarea resurselor financiare (în special pentru actualizarea noilor
sisteme informatice) sau realizarea formării (neincluse în proiectele actuale) inclusiv după finalizarea
proiectelor; prin integrarea proiectelor în alte proiecte/ strategii complementare cu obiective pe termen
lung, care vor fi implementate la nivelul autorităților publice locale; prin crearea de noi unități
organizatorice care să promoveze instituționalizarea noilor activități.
În general, proiectele finanțate pot conduce la obținerea de rezultate sustenabile. Cu toate acestea,
campaniile de informare ar putea fi utile pentru a permite cetățenilor să se familiarizeze în principal cu
interfețele noilor sisteme IT.

Întrebarea de evaluare 8-8b.
8 În ce măsură efectele intervențiilor sunt 8.b Care sunt riscurile pentru sustenabilitatea
sustenabile pe o perioadă lungă de timp?
proiectelor legate de strategiile naționale (inclusiv
utilitatea rezultatelor proiectelor pe termen mediu și
lung)?
Principalele riscuri care pot afecta asigurarea sustenabilității proiectelor pe termen lung se referă la
absența resurselor financiare necesare pentru a menține/ dezvolta/ actualiza noile sisteme/ instrumente
create prin intervențiile POCA, precum și la posibila implicare redusă a nivelurilor politice și administrative
superioare din cadrul instituțiilor locale. În baza analizării informațiilor provenite din interviurile realizate
cu unii beneficiari, un alt factor de risc este reprezentat de posibila reticență din partea unor segmente ale
populației de a utiliza noile sisteme informatice.
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Întrebarea de evaluare 9.
9. În ce măsură intervențiile sunt relevante 9. În ce măsură intervențiile care au fost implementate
pentru nevoile identificate inițial și pentru în cadrul programului răspund într-adevăr nevoilor
posibila evoluție a acestor nevoi ulterior identificate inițial și evoluției acestora în timp?
identificării inițiale?" (întrebare suplimentară)?
Modificările materializate după aprobarea POCA reconfirmă legătura dintre nevoile identificate inițial și
strategiile adoptate de Program.
Intervențiile implementate răspund nevoilor identificate inițial. În general, toate acțiunile vizate de
intervențiile finanțate în cadrul OS 2.1 și nevoile acoperite de acestea (necesitatea de a simplifica
procedurile, de a dezvolta sisteme de management al calității, de a îmbunătăți calitatea procesului
decizional și expertiza instituțiilor locale) sunt în continuare relevante.
Atât documentul de lucru al Comisiei Europene, elaborat în februarie 2019 referitor la Raportul de țară al
României 2019, cât și Recomandarea emisă de Comisia Europeană în iunie 2019 confirmă faptul că
România trebuie să consolideze capacitatea administrativă a administrațiilor locale. De asemenea, primul
document preliminar publicat ca ghid privind finanțarea politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027
pentru România consideră capacitatea administrativă a instituțiilor locale ca fiind un factor esențial pentru
asigurarea îndeplinirii efective a politicii de coeziune.
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Tema de evaluare 9: Evaluarea măsurilor întreprinse pentru creșterea transparenței, eticii și integrității
în cadrul autorităților și instituțiilor publice OS 2.2
Întrebarea de evaluare 1/1a.
1. Care este progresul actual înregistrat de la 1a. În ce măsură au fost îndeplinite obiectivele specifice
adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul ținând cont de indicatorii de program, comuni și
grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific specifici?
2.2?
Nivelul progresului atins este considerat până în prezent a fi unul satisfăcător, însă această evaluare trebuie
considerată totodată cu prudență.
Până în prezent, 48 de proiecte au fost contractate la nivelul OS 2.2, iar 14 dintre acestea (29% din total)
sunt încă în curs de implementare.
Analiza indicatorilor prezintă unele inconsistențe. Dintre cei șase indicatori aferenți acestui obiectiv
specific (trei fiind indicatori de realizare și trei fiind indicatori de rezultat), trei nu pot fi analizați în
profunzime (5S64, 5S66, 5S26) valorile acestora nefiind fiabile întrucât au fost raportate valori anormale
la nivelul bazei de date de monitorizare, conform celor indicate în secțiunea aferentă din cadrul capitolului
1.
În cazul indicatorilor care pot fi analizați, la nivelul celor doi indicatori legați de cursurile de formare
profesională (vizând personalul participant și cel certificat după finalizarea cursurilor) nivelul de realizare
este foarte ridicat, așteptându-se atingerea țintei pentru anul 2023. O tendință mai puțin pozitivă se
observă în cazul indicatorului privind numărul de autorități/ instituții publice susținute pentru a dezvolta
proceduri operaționale privind măsurile preventive anticorupție (5S64), deoarece în acest caz, apelurile
lansate vizând susținerea măsurilor anticorupție au atras un nivel mai scăzut de interes din partea
instituțiilor locale și centrale.
Din motivele menționate mai sus, chiar dacă estimările actuale indică un nivel general bun de realizare
până în prezent (73%) și estimează realizarea preconizată a obiectivelor, concluziile rezultând din analiza
acestor date trebuie să fie completate de o revizuire a indicatorilor care înregistrează în prezent valori
inconsistente.

Întrebarea de evaluare 1/1b.
1. Care este progresul actual înregistrat de la 1.b Cât de relevante au fost intervențiile/acțiunile
adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul finanțate în cadrul programului pentru nevoile
grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific diferitelor părți interesate (instituții și grupuri țintă)?
2.2?
Cele șase apeluri lansate până în prezent (două bazate pe mecanisme non-competitive și patru bazate pe
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mecanisme competitive) sunt pe deplin relevante în raport cu nevoile grupurilor țintă și ale părților
interesate. Întrucât apelurile au vizat să sprijine autoritățile locale și centrale în dezvoltarea de mecanisme
și instrumente pentru prevenirea corupției și în punerea în aplicare a măsurilor incluse în cadrul SNA,
implementarea proiectelor s-a aliniat atât cu Strategia Națională Anticorupție cât și cu Obiectivul Specific
POCA 2.2. Obiectivul proiectelor este relevant atât din perspectiva implementării SNA, cât și în raport cu
nevoile identificate ale grupurilor țintă, și anume: creșterea transparenței în utilizarea fondurilor publice;
creșterea autonomiei și independenței funcționarilor publici față de influența necorespunzătoare
exercitată în anumite cazuri de personalul ales/ desemnat politic; diminuarea riscurilor care pot duce la
apariția conflictului de interese în sectorul public.
Relevanța intervențiilor a fost confirmată și de către beneficiari pe parcursul activităților de evaluare
(interviuri, focus grup, sondaj de opinie). Conform rezultatelor obținute la nivelul sondajului de opinie,
proiectele sunt considerate relevante din punct de vedere al nevoilor organizaționale, aspect confirmat și
în cadrul focus grupurilor.
Cu toate acestea, 29 de județe au manifestat interes față de derularea de proiecte la nivelul acestui OS, iar
dintre aceste 29 de județe, 15 s-au implicat în câte un proiect vizând implementarea de măsuri
anticorupție. Acest aspect indică faptul că doar 70% din cele 42 de județe au fost acoperite până în prezent
în acest tip de intervenție.

Întrebarea de evaluare 1/1c.
1. Care este progresul actual înregistrat de la 1.c În ce măsură intervențiile/acțiunile finanțate sunt
adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul coerente în atingerea obiectivelor strategiilor
grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific naționale?
2.2?
Proiectele sprijinite prin POCA sunt corelate cu atingerea obiectivelor aferente mai multor strategii
naționale.
Numeroase intervenții POCA prezintă o corelare cu SCAP și în particular cu Obiectivul specific II.3 al
acesteia care vizează promovarea eticii și integrității în administrația publică și continuarea măsurilor
pentru reducerea și prevenirea corupției. Corelația este de asemenea semnificativă în cazul proiectelor
SIPOCA 63 („ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație”) care contribuie
la realizarea măsurii II.3.2 (Măsuri pentru reducerea și prevenirea corupției și sprijinirea implementării
recomandărilor asociate înaintate în cadrul MCV), SIPOCA 61 („Consolidarea sistemelor de integritate –
cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică”) precum și în cazul tuturor
proiectelor sprijinite în cadrul apelului CP1/2017 realizate de către autorități publice locale care vizează
implementarea SNA și a măsurilor vizând etica și integritatea la nivel local.
Totodată, corelarea cu obiectivele SNA este foarte mare întrucât intervențiile sprijinite în baza OS 2.2.
vizează implementarea măsurilor anticorupție prevăzute de legislația națională și corelate cu SNA, precum
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și creșterea capacității operaționale a Secretariatului Tehnic al SNA. Proiectele sprijinite prin POCA care
contribuie în mod particular la atingerea obiectivelor SNA sunt SIPOCA 62 („Consolidarea capacității
administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini
implementarea măsurilor anticorupție”) și SIPOCA 432 („Mecanisme eficace de control administrativ și de
prevenire a corupției”).
Intervențiile POCA sunt de asemenea în concordanță și cu Strategia Națională în domeniul Achizițiilor
Publice și, în special, obiectivul său specific 5 - Combaterea corupției prin sporirea utilizării mijloacelor
electronice pentru procedurile de achiziții și prin prevenirea conflictului de interese asigurată cu ajutorul
sistemului prevenție, precum și cu Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020, ale
cărei activități vizează, de asemenea, îmbunătățirea/ sprijinirea intervențiilor îndreptate spre creșterea
transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Întrebarea de evaluare 1/1d.
1. Care este progresul actual înregistrat de la 1.d Care sunt actorii și factorii "EXTERNI” care au
adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul influențat realizările înregistrate?
grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific
2.2?
Trei factori/actori externi au influențat implementarea și realizările înregistrate la nivelul intervențiilor/
acțiunilor în cadrul OS 2.2:
1. Întârzierile generate de complexitatea procedurilor de achiziții publice. Unele proiecte au fost
amânate sau au suferit întârzieri din cauza procesului de dezvoltare a caietelor de sarcini (și de
stabilirea a unor specificații tehnice), proces care necesită timp sau necesită comunicarea cu ANAP
în vederea clarificării unor aspecte specifice acestor proceduri. Potrivit participanților la focus
grup, achiziționarea de servicii intelectuale prin intermediul procedurii de achiziții publice – acest
tip de serviciu fiind destul de frecvent necesar în intervențiile finanțate prin OS 2.2 pentru
realizarea de studii și cercetări – este mai dificilă, iar din experiența participanților achiziționarea
acestor servicii a condus în trecut la rezultate suboptimale.
2. Un alt factor relevant vizează instabilitatea cadrului de reglementare în domeniul eticii și
integrității, atât din punct de vedere al contextului legislativ (ex.: adoptarea noului Cod
Administrativ care a avut un impact asupra procedurilor din domeniul integrității), cât și din punct
de vedere al schimbărilor organizaționale. Acest factor este deosebit de important în cazul
autorităților publice centrale, întrucât schimbările de management la nivel instituțional au
determinat blocaje organizaționale (de exemplu determinând nevoia modificării substanțiale/
actualizarea acordurilor/ protocoalelor/ documentelor ca urmare a unor modificări normative sau
instituționale) și, în unele cazuri, a condus la întârzieri sau blocaje în derularea proiectelor.
3. În ceea ce privește etapa de depunere, observațiile critice ale beneficiarilor s-au concentrat pe
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aspecte legate de elaborarea bugetului; conform datelor colectate în baza interviurilor, această
fază reprezintă adesea un pas critic și în etapa de implementare, din cauza rigidității bugetelor. În
consecință, cele mai importante probleme identificate de beneficiari în implementarea proiectelor
au fost legate de implementarea la timp a activităților.
Interviurile au evidențiat, de asemenea, unele dificultăți în utilizarea platformei MySMIS și nivelul de
interes în scădere al personalului instruit de a se conforma noilor standarde introduse prin intervențiile
susținute.

Întrebarea de evaluare 1/1e.
1. Care este progresul actual înregistrat de la 1.e Cum au influențat criteriile de eligibilitate
adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul propunerile de proiecte și formarea parteneriatelor în
grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific raport cu apelul de proiecte relevant temei de evaluare?
2.2?
Criteriile de eligibilitate selectate pentru apelurile lansate în cadrul OS 2.2 sunt până în prezent coerente cu
obiectivele temei de evaluare 9 și au facilitat finanțarea de proiecte în concordanță cu aceste obiective. Așa
cum a fost menționat anterior (a se vedea răspunsul la întrebarea de evaluare 1b), dintre cele șase apeluri
lansate până în prezent, două s-au bazat pe mecanisme non-competitive și patru pe mecanisme
competitive. Apelurile IP 2/2015, IP 7/2017, CP 5/2017 și CP 11/2018 au inclus ca beneficiari eligibili doar
autorități ale administrației publice centrale, în timp ce apelurile CP 1/2017 less și CP 1/2017 more au fost
direcționate către instituții locale din regiuni mai puțin dezvoltate și din Regiunea București-Ilfov.
Până în prezent, sunt 11 proiecte la nivelul acestui OS care implică instituții ale administrației publice
centrale (patru proiecte fiind aprobate în cadrul unor apeluri bazate pe mecanismul non-competitiv și
șapte în cadrul unor apeluri bazate pe mecanismul competitiv). În 4 dintre aceste proiecte beneficiarul
este Secretariatul General al Guvernului și în 7 proiecte beneficiarii sunt ministere sau agenții naționale,
toate instituțiile fiind implicate în implementarea SNA.
Primul apel (IP2/ 2015) a vizat dezvoltarea și punerea în aplicare a măsurilor legate de colectarea,
publicarea și diseminarea seturilor de date deținute de administrațiile publice, elaborarea și
implementarea standardului relevant pentru prezentarea datelor și încurajarea auditului și controlului
activităților. Al doilea apel (IP7/ 2017) a urmărit să ofere sprijin Secretariatului Tehnic al Strategiei
Naționale Anticorupție și să îmbunătățească o serie de intervenții legate de politicile anticorupție (precum
activități de evaluare a riscurilor, elaborarea de ghiduri pentru bune practici de combatere a corupției,
creșterea gradului de conștientizare publicului și campanii de educație privind măsurile anticorupție); iar
următoarele apeluri au vizat să sprijine măsurile de prevenire a corupției la nivel local (CP 5/2017 less și
CP 5/2017 more) și la nivelul autorităților publice centrale (CP 5/2017 și CP 11/2918).
În ceea ce privește influența criteriilor de eligibilitate asupra specificului proiectelor, 83% dintre beneficiarii
respondenți la sondajul de opinie aplicat au considerat că elaborarea cererii de finanțare a fost influențată
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în mod semnificativ de acestea (39% au considerat că acestea au influențat într-o mare măsură, iar 44%
într-o foarte mare măsură).
14 proiecte finanțate în baza OS 2.2 au cel puțin un partener (dintre care șapte beneficiari sunt autorități
publice locale și șapte sunt instituții ale administrației publice centrale). În ceea ce privește influența
criteriilor de eligibilitate asupra naturii și structurii parteneriatelor, 44% dintre beneficiarii respondenți la
sondajul de opinie au considerat că structura parteneriatelor din cadrul proiectelor a fost influențată doar
într-o foarte mică măsură de criteriile de eligibilitate.

Întrebarea de evaluare 1/1f.
1. Care este progresul actual înregistrat de la 1.f În comparație cu programul operațional anterior
adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul (PODCA 2007-2013), cum a funcționat programul în
grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific ceea ce privește acțiunile și beneficiarii?
2.2?
Conform rapoartelor de evaluare aferente PODCA, Programul a fost afectat de lipsa unei strategii
integrative asupra administrației publice. Intervențiile au fost fragmentate în proiecte relativ mici, fără o
legătură comprehensivă cu orientările strategice. În consecință, una dintre lecțiile învățate a fost nevoia
de a dezvolta intervenții cu un caracter sistemic.
Perioada actuală de programare se bazează pe o legătură coerentă cu strategiile naționale: în cazul
intervențiilor aferente OS 2.2, acestea incluzând în special SCAP și SNA, așa cum a fost detaliat și la nivelul
răspunsul la întrebarea de evaluare 1c.
Ideea asumării la nivelul Programului a unui obiectiv specific în baza căruia să fie sprijinite intervențiile
dedicate eticii și transparenței publice la nivelul perioadei de programare actuale este înrădăcinată în
indicațiile provenite din multe documente cheie, printre care se numără și PODCA.

Întrebarea de evaluare 1/1g.
1. Care este progresul actual înregistrat de la 1.g În ce măsură a fost luată în considerare experiența
adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul dobândită anterior și cea actuală în implementarea
grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific programului?
2.2?
În cadrul unui raport elaborat de Banca Mondială dezvoltat la nivelul unui proiect finanțat prin PODCA s-a
subliniat necesitatea îmbunătățirii transparenței și eticii ca etape fundamentale pentru susținerea
procesului general de reformă a administrației publice românești. Acordul de Parteneriat al României a
evidențiat aceleași probleme, iar la nivelul SCAP se subliniază de asemenea în mod clar aceste nevoi ca
puncte cheie ale procesului de reformă.
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Măsurile POCA orientate spre creșterea transparenței, eticii și integrității în autoritățile și instituțiile
publice și spre creșterea nivelului de educație anticorupție, atât în rândul angajaților instituțiilor publice,
cât și în rândul publicului general se bazează pe principii și analize fundamentate în perioada anterioară de
programare, prezentate în documentele cheie care conturează strategia POCA (evaluarea ex ante, Acordul
de Parteneriat, SCAP).
În general, beneficiarii proiectelor POCA, respondenți la sondajul de opinie, ce dețin experiența gestionării
unui proiect sprijinit prin PODCA la nivelul perioadei precedente de programare reprezintă o minoritate.
În același timp însă, respondenții din cadrul sondajului de opinie care au beneficiat de această experiență
anterioară au reiterat utilitatea și relevanța acesteia în special în oferirea contribuției proprii în etapa de
pregătire a cererilor de finanțare, respectiv în facilitarea parcurgerii proceselor aferente managementului
financiar și operațional.

Întrebarea de evaluare 1/1h.
1. Care este progresul actual înregistrat de la 1.h Cum au contribuit activitățile de comunicare la
adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul informarea potențialilor solicitanți și la creșterea
grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific vizibilității proiectelor finanțate?
2.2?
Planul de comunicare al POCA a fost elaborat conform Strategiei de Comunicare pentru Instrumente
Structurale 2014-2020, care se bazează pe o abordare unitară și pe o strategie de comunicare comună
pentru fondurile ESI.
Planul de Comunicare POCA se bazează pe aceeași abordare, având ca scop crearea și gestionarea de
informații transmise în mod eficient prin creșterea gradului de conștientizare a potențialilor beneficiari și
a publicului larg cu privire la oportunitățile de finanțare oferite de Program, precum și prin informarea și
susținerea beneficiarilor în procesul de dezvoltare și implementare a proiectelor.
Majoritatea beneficiarilor respondenți la sondajul de opinie au apreciat foarte mult nivelul de detaliere și
accesibilitatea informațiilor furnizate de structurile POCA, iar colaborarea cu ofițerii de proiect a fost
evaluată până în prezent ca fiind pozitivă pe scară largă. Cu toate acestea, în ceea ce privește aspectele
identificate de către respondenți ce ar trebui îmbunătățite de către AM POCA, o pondere semnificativă a
respondenților a menționat necesitatea reducerii timpului de răspuns al AM la solicitările de clarificări
transmise de către beneficiari.
Mai mult, la nivelul focus grupurilor au fost menționate și necesitatea îmbunătățirii sesiunilor de instruire,
atât aferente detalierii procesului de dezvoltare a cererilor de finanțare, cât și procesului de implementare
și nevoia creșterii vizibilității noilor apeluri de proiecte lansate.
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Întrebarea de evaluare 2.
2. Ce mecanisme au facilitat/au constituit un 2. Care sunt actorii și factorii "interni” ce au influențat
obstacol pentru schimbările avute în vedere de realizările înregistrate?
intervenții sau de efectele intervențiilor?
În ceea ce privește factorii și actorii interni care influențează realizările înregistrate, problema cea mai
semnificativă este reprezentată de durata lungă a procesului de evaluare, aspect care a fost evidențiat atât
în cadrul Rapoartelor Anuale de Implementare, cât și în cadrul interviurilor.
Pe de altă parte, interacțiunea cu organismele Programului a fost considerată de către majoritatea
beneficiarilor respondenți ca fiind cel mai important factor care a avut un impact pozitiv asupra
implementării proiectelor: așa cum a fost menționat anterior (ÎE 1h), majoritatea respondenților la sondaj
au identificat sprijinul oferit din partea organismelor POCA drept un element foarte important în
implementarea fără dificultăți majore a proiectelor.

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

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

Analiza logicii de intervenție confirmă faptul că POCA abordează principalele probleme identificate în
literatura de specialitate. Obiectivul specific legat de tema 9 este corelat cu nevoile identificate, iar
rezultatele așteptate corespund de asemenea nevoilor identificate. În plus, intervențiile susținute în baza
OS 2.2. sunt conectate în mod consecvent cu rezultatele așteptate (prezentarea standardizată a datelor și
informațiilor publice, grad crescut de implementare a sistemelor de control managerial intern; aplicarea
unitară a regulilor, mecanismelor și procedurilor privind etica și integritatea în administrația publică, grad
ridicat de punere în aplicare a măsurilor privind prevenirea corupției). În ceea ce privește caracterul
evaluabilității, toate realizările și rezultatele așteptate sunt monitorizate în baza unor indicatori specifici.
Procesul de implementare s-a derulat până în prezent într-un mod coerent prin lansarea apelurilor de
proiecte. Similar altor obiective specifice ale POCA, activitățile de instruire au fost concepute ca un
instrument care să însoțească măsurile de reformă introduse/ realizate prin proiectele finanțate. Ele
reprezintă o măsură de sprijin pentru a garanta implementarea intervențiilor derulate în proiecte:
participanții la acțiunile de instruire sunt de fapt operatorii din cadrul diferitelor instituții beneficiare care
trebuie să pună în practică sau să dezvolte noile instrumente și proceduri.
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Întrebarea de evaluare 3-3b.
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?

Legătura strânsă cu strategiile naționale și natura sistemică a intervențiilor garantează coerența și
relevanța. Relațiile de cauzalitate dintre rezultatele propuse și acțiunile întreprinse nu au indicat până în
prezent existența unor aspecte problematice.
Totodată, în analiza logicii intervenției trebuie luat în considerare și potențialul impact pozitiv al măsurilor
derulate la nivelul altor obiective specifice ale POCA ce pot genera efecte asupra intervențiilor ce vizează
creșterea eticii, integrității și transparenței la nivelul instituțiilor publice. Este cazul măsurilor care vizează
simplificarea procedurilor de achiziție publică (OS 1.4) precum și măsurile care vizează îmbunătățirea
capacității administrative a autorităților locale (OS 2.1), care, printre altele, pot contribui - dacă
funcționează bine și sunt gestionate eficient – la creșterea gradului de transparență și a responsabilității
instituționale față de cetățeni, dar și la creșterea colaborării inter-instituționale în beneficiul cetățenilor.
În acest sens, se recomandă în viitor explorarea în detaliu a conexiunilor interne ale POCA și a
interacțiunilor dintre diferitele obiective specifice.

Întrebarea de evaluare 4.
4. În ce măsură sunt justificate costurile 4. În ce măsură costurile sunt considerate eficiente,
implicate, având în vedere schimbările/efectele comparate, de asemenea, cu alte activități naționale,
/ rezultatele de program înregistrate?
programele UE și FESI cu scop similar?
Analiza bazată pe costul unitar oferă în prezent informații limitate cu privire la nivelul general de eficiență
a intervențiilor finanțate în cadrul OS 2.2. Așa cum am menționat deja, acest tip de analiză va fi mai
semnificativ atunci când toate proiectele vor fi finalizate și, astfel, când analiza costurilor va fi aplicabilă
tuturor realizărilor atinse. Mai mult, la nivelul acestui obiectiv specific, în cazul a patru indicatori (5S24,
5S26, 5S63 și 5S66), valoarea plăților înregistrate în baza căreia a fost realizată analiza este încă prea mică
pentru a face analiza semnificativă. În cazul a doi indicatori (5S25 și 5S64), chiar dacă valorile înregistrate
nu sunt de asemenea foarte mari, se poate afirma că până în prezent rezultatele sunt pozitive (costul unitar
fiind mai mic decât cel preconizat). Totodată, este necesar să reamintim că un nivel ridicat de eficiență
rezultat din această analiză poate să nu indice automat un aspect pozitiv: dacă diferențele sunt prea mari,
există posibilitatea ca alocarea financiară să fi fost supraestimată.
În ceea ce privește comparația cu alte proiecte europene sau naționale, chiar și în contextul absenței
analizei comparative cu alte programe operaționale similare pentru motivele evidențiate în introducere,
conform beneficiarilor respondenți la sondajul de opinie, comparativ cu costurile aferente implementării
Pagina 39

www.poca.ro

altor proiecte similare finanțate prin intermediul altor programe, majoritatea respondenților (90%) au
considerat că același tip de activități precum cele derulate prin proiectele POCA nu ar fi putut fi realizate
la costuri mai mici.
Cu toate acestea, în ceea ce privește volumul de muncă generat de gestionarea proiectelor, acesta a fost,
în general, mai mare decât cel estimat inițial, procedurile de achiziții necesitând atât un volum mare de
muncă, cât și implicarea unui număr mai mare de persoane decât cel preconizat inițial.

Întrebarea de evaluare 5.
5. Ce factori au influențat eficiența cu care au 5. Care sunt actorii și factorii „interni și externi” care au
fost atinse rezultatele?
influențat realizările înregistrate, inclusiv din
perspectiva eficienței?
Din punct de vedere al eficienței, doi factori menționați anterior au influențat până în prezent procesul de
implementare: a) întârzierile generate de procedurile de achiziții publice lungi și complexe, care au
determinat în unele cazuri întârzierea sau amânarea proiectelor; b) instabilitatea cadrului instituțional,
care conduce la schimbări de conducere și blocaje instituționale, contribuind de asemenea la întârzieri sau
blocaje în derularea proiectelor.

Întrebarea de evaluare 6.
6. În ce măsură progresele înregistrate se 6. Cum au fost transpuse rezultatele obținute în
datorează intervenției/acțiunilor finanțate?
atingerea obiectivelor/ priorităților strategiilor
naționale?
Majoritatea beneficiarilor proiectelor finanțate în cadrul OS 2.2., respondenți în cadrul sondajului de
opinie, a afirmat că rezultatele obținute prin intervențiile finanțate nu ar fi fost posibile fără sprijinul POCA.
Potrivit acestora, POCA a făcut posibilă realizarea de activități și intervenții la o scară și într-un interval de
timp care nu ar fi fost atinse în absența sprijinului programului.
Chiar dacă în stadiul actual de implementare este încă dificil să se distingă efectul net al intervențiilor
POCA, în baza interpretării răspunsurilor la sondajul de opinie, beneficiarii au indicat generarea unui
impact pozitiv la nivel individual (fiind menționată dezvoltarea de noi abilități în rândul personalului
instruit), la nivel organizațional (fiind menționată elaborarea analizelor de risc) și la nivel instituțional (fiind
menționată dezvoltarea de parteneriate noi și de legături cu alte instituții care operează în același domeniu
și au aceleași obiective organizaționale).
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Întrebarea de evaluare 7.
7. În ce măsură programul a avut efecte 7. În ce măsură programul a avut efecte neintenționate,
neintenționate, pozitive sau negative?
pozitive sau negative, inclusiv în raport cu strategiile
naționale?
Efectele neintenționate negative sunt în mare parte legate de procedurile de achiziții publice, care au
generat costuri suplimentare și un volum de muncă mai ridicat și neprevăzut. Aceste costuri suplimentare
trebuie analizate mai bine, pentru a putea explora și estima pe deplin impactul negativ al acestora. Nu au
fost identificate până în prezent efecte pozitive neintenționate care să se fi materializat ca urmare a
implementării Programului.

Întrebarea de evaluare 8-8a.
8 În ce măsură efectele intervențiilor sunt 8.a Există elemente care ar putea afecta impactul și/ sau
sustenabile pe o perioadă lungă de timp?
sustenabilitatea intervențiilor?
Sustenabilitatea pe termen lung a măsurilor anticorupție este strict legată de susținerea din partea tuturor
autorităților de la toate nivelurile instituționale implicate în implementarea intervențiilor POCA și a SNA.
Din acest motiv este important să reamintim că Guvernul României a reiterat faptul că obiectivele care
fundamentează intervențiile POCA reprezintă direcții cheie pentru reforma în curs a administrației publice.
Mai mult, în baza informaților rezultate în urma parcurgerii activităților de evaluare (în acest caz interviuri
și sondaj de opinie), sustenabilitatea rezultatelor poate fi asigurată prin îmbunătățirea abilităților și
competențelor individuale și prin menținerea rezultatelor atinse ce vizează nivelul organizațional (metode/
proceduri/ instrumente noi dezvoltate în cadrul proiectelor). Diseminarea rezultatelor, alocarea resurselor
pentru evoluțiile viitoare și implementarea procedurilor cu un grad ridicat de replicabilitate pot completa
aceste demersuri în asigurarea sustenabilității.

Întrebarea de evaluare 8-8b.
8 În ce măsură efectele intervențiilor sunt 8.b Care sunt riscurile pentru sustenabilitatea proiectelor
sustenabile pe o perioadă lungă de timp?
legate de strategiile naționale (inclusiv utilitatea rezultatelor
proiectelor pe termen mediu și lung)?
Cel mai important risc pentru sustenabilitatea pe termen lung se leagă de nevoia asigurării implicării
constante a nivelurilor instituționale superioare ale autorităților responsabile cu implementarea
intervențiilor anticorupție. Astfel, posibile schimbări în conducerea acestor autorități sau în direcțiile de
acțiune asumate care ghidează procesul de implementare, pot reduce sfera de aplicare și intensitatea
implementării strategiilor urmărite.
Unele dintre instrumentele și practicile dezvoltate în procesul de implementare sunt concepute intrinsec
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pentru a dura în timp; efectul lor de lungă durată depinde totuși de mai mulți factori (îmbunătățirea
constantă a competențelor individuale ale angajaților, dezvoltarea unei culturi organizaționale coerente și
centrată pe susținere, creșterea gradului de conștientizare la nivelul publicului larg). Potrivit beneficiarilor,
riscurile majore față de sustenabilitatea pe termen lung sunt legate de posibilele schimbări ale
managementului instituțiilor și de dificultatea de a menține un nivel de interes sporit în rândul personalului
implicat de-a lungul timpului.

Întrebarea de evaluare 9.
9. În ce măsură intervențiile sunt relevante 9. În ce măsură intervențiile care au fost implementate
pentru nevoile identificate inițial și pentru în cadrul programului răspund într-adevăr nevoilor
posibila evoluție a acestor nevoi ulterior identificate inițial și evoluției acestora în timp?
identificării inițiale?" (întrebare suplimentară)?
Obiectivele identificate și stabilite de Program continuă să fie relevante în raport cu evoluția nevoilor și a
problemelor.
Legătura dintre nevoi și obiective este confirmată și chiar consolidată de cele mai recente documente și
date privind politicile care vizează combaterea corupției și promovarea transparenței și integrității.
Indicele de percepție a corupției (IPC) din 2019 măsurat de către Transparency International arată că
România a scăzut în clasament față de anul 2018. La începutul anului 2019, Comisia Europeană a observat
cu îngrijorare slăbirea continuă a luptei împotriva corupției, recunoscând totuși că implementarea
Strategiei Naționale Anticorupție progresează la nivel tehnic. Cel mai recent raport elaborat în contextul
implementării Mecanismului de Cooperare și Verificare demonstrează faptul că obiectivele POCA rămân
în continuare foarte relevante. Mai mult, consolidarea politicilor care vizează combaterea corupției și
promovarea transparenței și integrității sunt considerate drept elemente cheie pentru fundamentarea
finanțării Politicii de Coeziune pentru perioada 2021-2027 în România.
În cele din urmă, este important de luat în considerare mecanismul adoptat pentru definirea cadrului de
finanțare. Utilizarea mecanismului non-competitiv în cazul apelului de proiecte IP7/2017 pentru
Secretariatul Tehnic al SNA a permis instituțiilor centrale să îndeplinească o serie de responsabilități care
le-au fost atribuite la nivelul SNA 2016-2020, prin sprijinul oferit de POCA. De asemenea, acest cadru poate
fi considerat ca un instrument pentru a asigura adaptabilitatea programului la schimbarea în timp a
nevoilor identificate.
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II. Concluzii si recomandari
Tema de evaluare 7: Evaluarea măsurilor întreprinse pentru îmbunătățirea sistemului de achiziții publice
- OS 1.4
Concluzii
Acțiunile desfășurate până în prezent în cadrul OS 1.4 sunt consecvente pentru atingerea obiectivelor
strategiilor naționale. Conexiunea cu implementarea SCAP este semnificativă, iar cele trei proiecte
finanțate până în prezent în cadrul OS 1.4 demonstrează, de asemenea, o complementaritate importantă
cu SNAP. Corelarea dintre intervențiile POCA și obiectivele strategiilor naționale este, de asemenea,
ridicată atunci când se iau în considerare Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 (SNA) și Strategia
Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020 (SNADR).
Legătura dintre POCA și SNAP a consolidat elaborarea de proiecte strategice care vizează îmbunătățirea
capacității administrative a instituțiilor/ autorităților publice în domeniul achizițiilor publice: SNAP
reprezintă cadrul strategic general, respectiv ANAP principalul beneficiar al intervențiilor POCA în cadrul
OS 1.4.
Analiza celor trei apeluri lansate până în prezent indică o aliniere a intervențiilor la nevoile părților
interesate, avându-se în vedere faptul că utilizarea mecanismelor non-competitive a fost favorizată în
vederea adresării problemelor fundamentale legate de capacitatea administrativă în domeniul achizițiilor
publice. Posibilitatea înaintării ideii de proiect în baza fișei de proiect și a dezvoltării ulterioare a acesteia
prin cererea de finanțare cu sprijinul AM POCA s-a dovedit a fi un factor relevant în procesul de dezvoltare
a proiectelor complexe.
Cele trei proiecte finanțate prin OS 1.4. sunt în curs de implementare. Doar primul proiect la nivelul căruia
ANAP este beneficiar a fost implementat în proporție de 90%, restul proiectelor finanțate demarând în
anul 2019.
Progresul înregistrat la nivelul indicatorilor este încă unul scăzut (16%), iar estimarea privind gradul de
realizare a țintelor stabilite pentru anul 2023 este relativ scăzut (58%). Până în prezent, un singur indicator
prezintă o performanță bună (autoritățile/ instituțiile publice sprijinite să dezvolte și să introducă măsuri
de revizuire/ simplificare a normelor și procedurilor privind achizițiile publice). Procesul consultativ,
sprijinul oferit în dezvoltarea ideilor de proiecte și asistența oferită în implementarea proiectelor
reprezintă cei mai importanți factori interni care au influențat realizările înregistrate.
Singurul element evidențiat de reprezentantul instituției beneficiare intervievat (ANAP) ca generând
potențiale efecte negative în faza de implementare a fost schimbarea frecventă a ofițerilor de proiect. Cu
toate acestea, sprijinul POCA în ceea ce privește activitățile de informare și de comunicare a fost considerat
util, deschis și pro-activ.
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Doi factori externi au influențat procesul de implementare: îndeplinirea condiționalităților ex-ante privind
achizițiile publice (îndeplinite în anul 2016) și apariția unor modificări relevante în legislația sectorială,
modificată de opt ori de la aprobarea cadrului legislativ în anul 2016.
De asemenea, schimbările instituționale au creat dificultăți în implementarea proiectelor, ducând într-un
caz la o suspendare temporară a proiectului (SIPOCA 625).
Evoluția contextului de la aprobarea Programului confirmă relevanța nevoilor identificate inițial. Cele mai
importante și recente documente referitoare la Semestrul European evidențiază necesitatea consolidării
procesul de reformă în acest domeniu și nevoia adresării problemelor și deficiențelor evidențiate atât de
SNAP, cât și de POCA. De asemenea, primele documente preliminare publicate ca orientări privind
finanțarea politicii de coeziune pentru 2021-2027 pentru România subliniază de asemenea necesitatea
îmbunătățirii performanței în domeniul achizițiilor publice.
Posibilitatea de a evalua eficiența intervențiilor este în prezent limitată de două elemente: a) doar unul
dintre cele trei proiecte finanțate este aproape de finalizarea activităților; b) progresul financiar este încă
foarte redus. Însă, în ciuda acestor limitări, se poate observa că activitățile de formare sunt mai puțin
eficiente față de așteptări, în timp ce costurile pentru introducerea de noi reguli și proceduri și pentru
aplicarea unitară a regulilor (intervențiile sistemice) sunt mai scăzute decât estimat inițial. Nu au fost
identificate probleme majore în ceea ce privește volumul de muncă. În ceea ce privește eficiența, cel mai
important factor extern este reprezentat de modificările legislative frecvente în domeniul achizițiilor
publice. De altfel, Comisia Europeană a subliniat existența unor riscuri semnificative pentru asigurarea
eficienței generate de modificările adoptate referitoare la mecanismul controlului ex-ante ce au vizat
inclusiv introducerea controlului voluntar. Pe de altă parte, impactul actorilor externi a fost unul pozitiv,
în acest sens fiind relevantă menționarea implicării Băncii Mondiale și a Băncii Europene pentru Investiții
în sprijinirea ANAP, implicare ce a contribuit la creșterea eficienței.
La stadiul actual de implementare este încă dificil de estimat efectul net al intervențiilor POCA. Deși
eforturile realizate pentru îmbunătățirea competențelor profesionale în acest sector sunt conectate logic
și operațional cu strategia intervențiilor, impactul lor real trebuie evaluat. Cu toate acestea, două dintre
proiectele finanțate (SIPOCA 45 și SIPOCA 625) contribuie la îndeplinirea mai multor obiective și direcții de
acțiune specifice SNAP: această legătură confirmă faptul că implementarea SNAP este puternic influențată
de intervențiile POCA.
Rolul organizațiilor internaționale a fost foarte important în sprijinirea procesului de reformă. Întrucât
acest sprijin nu poate fi acordat pe termen nedeterminat, este necesară consolidarea capacității
administrative endogene. Punctul sensibil îl constituie însă consolidarea capacității în rândul autorităților
contractante locale, avându-se în vedere diferențele înregistrate în implementarea reformelor la nivel
local. În general, introducerea de noi metodologii și proceduri, consolidarea unei comunități profesionale
sectoriale, disponibilitatea ghidurilor actualizate și a orientărilor disponibile pentru consultarea electronică
reprezintă intervenții care pot asigura sustenabilitatea realizărilor pe o perioadă îndelungată de timp.

Pagina 44

www.poca.ro

În perspectivă, riscurile față de sustenabilitate sunt legate în principal de posibila insuficiență a dimensiunii
reformelor implementate: a) riscul dezvoltării insuficiente a capacității administrative a autorităților
contractante (în special a celor locale); b) riscul nevalorificării rezultatelor și interacțiunilor între
profesioniști și operatorii implicați în sector care decurg din activitățile curente; c) riscurile legate de
instabilitatea cadrului legislativ. În special, acest ultim aspect a fost subliniat cu îngrijorare de către Comisia
Europeană, identificându-l drept factor ce poate determina reversibilitatea reformelor.
Recomandări
1. Realizarea de analize privind interacțiunea între autoritățile contractante centrale și locale
Complexitatea procedurii de achiziție publică este în continuare ridicată, iar cadrul legislativ aplicabil nu
este încă suficient de stabil. La fel ca și activitățile din cadrul OS 2.1 și 2.2, procedurile de achiziții publice
au un impact puternic nu doar asupra implementării intervențiilor POCA, ci și asupra implementării
politicilor naționale și sectoriale. Impactul este mai mare pentru instituțiile locale, ale căror resurse sunt
mai limitate decât cele ale instituțiilor centrale. În acest sens, chiar dacă ONAC a fost înființat și multe
proceduri simplificate, nivelul de centralizare/ descentralizare adecvat în domeniul achizițiilor publice nu
este încă definit.
Pentru autoritățile contractante locale mici ar putea fi preferabilă asocierea cu autorități contractante mai
mari, fiind mai eficientă achiziționarea în cantități mai mari și derularea unor proceduri comune de achiziție
(din acest motiv fiind înființat ONAC). Un astfel de sistem se bazează pe un organism central de achiziții și
pe organisme regionale de achiziții publice centralizate. Însă este necesară o analiză detaliată privind
descentralizarea pentru a verifica echilibrul optim între aceste niveluri diferite de guvernanță. Relațiile
dintre organismele centrale (ANAP/ ONAC) și autoritățile contractante locale trebuie să fie consolidate
pentru a consolida capacitatea administrativă generală a sectorului public în acest domeniu.
2. Evaluarea impactului intervențiilor pentru creșterea gradului de profesionalizare
Este necesară verificarea impactului noilor prevederi vizând operatorii specializați din acest sector (expert
în achiziții publice, consilier în achiziții publice, consilier ANAP în sistemul de achiziții publice). Trebuie
asigurată o metodologie de evaluare robustă pentru a cuantifica mai bine impactul acestor intervenții.
3. Investirea în generarea unei comunități profesionale de diseminare a bunelor practici
Proiectele finanțate au definit noi standarde profesionale în domeniul achizițiilor publice. Pe termen lung,
în absența unui nivel similar de alocare a resurselor, va fi dificilă menținerea scopului și ambiției prezentului
proces de reformă. Pentru a valorifica activitățile de instruire realizate și pentru a sprijini construirea unei
comunități de diseminare a bunelor practici, se recomandă fructificarea oportunităților ce ar putea fi
oferite de către pagina web a ANAP. Un exemplu util poate fi platforma Comisiei Europene aferent planului
de acțiune privind achizițiile publice https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improvinginvestment/taiex-regio-peer-2-peer/. Dezvoltarea unui instrument electronic similar se poate realiza
pornind de la actuala pagină web a ANAP, care găzduiește deja materialele proiectului ANAP (ghid web) și
forumuri profesionale.
Pagina 45

www.poca.ro

Tema de evaluare 8 – Evaluarea măsurilor care vizează optimizarea proceselor la nivelul administrației
publice locale - OS 2.1
Concluzii
Intervențiile finanțate prin OS 2.1 din cadrul POCA au un grad foarte ridicat de coerență cu multe din
strategiile naționale existente și, în special, cu SCAP. Acest grad de coerență asigură un cadru strategic și
comprehensiv.
Apelurile de proiecte lansate până în prezent, toate bazate pe mecanisme competitive, sunt relevante în
raport cu nevoile potențialilor beneficiari și a părților interesate. O mare parte din proiectele selectate au
vizat introducerea sistemelor de management al calității, precum și simplificarea procedurilor
administrative aplicabile cetățenilor. Îmbunătățirea competențelor personalului administrației locale este
un obiectiv urmărit în multe dintre proiectele finanțate, în principal prin cursuri de pregătire organizate.
Modificările apărute după aprobarea POCA reconfirmă conexiunea dintre nevoile identificate inițial și
intervențiile adoptate de Program: toate intervențiile finanțate în cadrul OS 2.1 sunt încă relevante.
În cadrul acestor apeluri de proiecte au fost contractate 174 proiecte, iar până la data de 31 decembrie
2019 au fost finalizate 56 dintre acestea (32% din numărul total de proiecte contractate). Un procent de
41% din proiectele contractate vizează managementul calității și performanței, în timp ce 59% dintre
proiecte se concentrează pe măsuri de simplificare, eficiență, eficacitate și optimizare. Nivelul de progres
al OS 2.1 este mixt, o parte dintre indicatori demonstrând un parcurs pozitiv, iar în cazul altor indicatori
înregistrându-se un progres mai scăzut decât cel așteptat. Până la momentul elaborării prezentului raport,
indicatorii au fost realizați în proporție de 48%, iar acest nivel provine din atingerea unui nivel de 26% în
cazul indicatorilor de rezultat și a unui nivel de 70% în cazul indicatorilor de realizare. Se estimează că
obiectivele stabilite pentru anul 2023 vor fi atinse în proporție de peste 83%. Se preconizează astfel că doi
dintre indicatori își vor atinge țintele stabilite, în timp ce ceilalți doi indicatori vor atinge o valoare foarte
apropiată de cea preconizată; totodată, se estimează că indicatorul de realizare, ”Autorități și instituții
publice locale sprijinite pentru introducerea de mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea
deciziilor și planificarea strategică pe termen lung”, și cel de rezultat, ”Autorități și instituții publice locale
care au implementat mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și a planificării
strategice pe termen lung”, vor atinge în 2023 un nivel critic (puțin peste jumătate din valoarea propusă).
Toți beneficiarii sunt autorități /instituții publice locale. Fiecare județ are cel puțin un proiect în
implementare, iar o treime din județe au în implementare mai mult de cinci proiecte finanțate în cadrul OS
2.1, existând astfel un grad diferențiat de accesare și participare la această linie de finanțare; valoarea
eligibilă medie a proiectelor este mult mai mare pentru proiectele implementate în regiunile dezvoltate
față de valoarea celor implementate în regiunile mai puțin dezvoltate. Se poate astfel presupune că
autoritățile publice locale au o capacitate diferită de a accesa oportunitățile financiare disponibile în cadrul
OS 2.1.
A existat un set de factori care a determinat întârzieri în implementarea intervențiilor finanțate în cadrul
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OS 2.1, precum: îndeplinirea cu întârziere a condiționalităților ex-ante privind sistemele de management
al calității; implementarea cu întârziere a măsurilor promovate de administrația publică centrală în vederea
asigurării unui cadru unitar pentru fundamentarea procesului decizional la nivel local; amânarea sau
încetinirea procedurilor de achiziții publice.
De asemenea, procesul de evaluare a cererilor de finanțare a înregistrat întârzieri, cauzate de nivelul scăzut
de calitate al evaluărilor efectuate de evaluatorii externi, precum și de întârzierile înregistrate în
implementarea intervențiilor privind e-guvernarea, incluse în cadrul OS 1.1, care sunt conectate în mod
direct cu intervențiile care urmau să fie implementate în cadrul OS 2.1. Pentru diminuarea efectului cauzat
de aceste întârzieri, a fost necesară reorganizarea internă a structurilor POCA pentru a se implica în mod
direct în procesul de evaluare.
În ceea ce privește dificultățile întâmpinate de beneficiari în procesul de implementare a intervențiilor
finanțate prin OS 2.1, acestea sunt legate de stabilitatea ofițerilor de proiect și de utilizarea sistemului
MySMIS. În general, beneficiarii temei de evaluare nr. 8 au fost mulțumiți de activitățile de comunicare
desfășurate de către POCA.
Rezultatele provenite din analiza costurilor unitare pot fi interpretate doar pentru jumătate din cei opt
indicatori selectați în cadrul OS 2.1, deoarece doi indicatori nu au înregistrat nicio valoare, iar alți doi
indicatori vizează proiecte finalizate, pentru care plata finală nu a fost încă realizată. Cei patru indicatori
care pot fi luați în considerare arată că până în prezent activitățile desfășurate sunt mai eficiente decât se
estimase inițial. Cu toate acestea, este prea devreme pentru a oferi o imagine completă asupra eficienței
costurilor, deoarece înregistrarea unor costuri unitare mai mici poate fi interpretată în moduri diferite,
fiind necesare mai multe date pentru a putea formula concluzii coerente. Pentru o parte din beneficiarii
intervievați, volumul de muncă necesar pentru implementarea proiectelor a fost mai mare comparativ cu
estimările inițiale.
Chiar dacă aproape toți beneficiarii implicați în activitățile de evaluare pentru această temă au fost de acord
cu afirmația potrivit căreia, fără sprijinul POCA, activitățile incluse în proiecte nu ar fi putut fi desfășurate
deloc sau, dacă ar fi fost realizate în mod autonom de către instituțiile locale, acestea ar fi atins un nivel
de calitate mai scăzut, este în continuare dificil să se identifice efectul net al intervențiilor POCA în stadiul
actual de implementare. Cu toate acestea, un efect pozitiv indirect al intervențiilor este reprezentat de
îmbunătățirea abilităților de leadership, a interesului și a cooperării participanților la activitățile de formare
organizate în cadrul proiectelor finanțate în cadrul OS 2.1.
Rezultatele sondajului de opinie aplicat în cadrul acestei teme de evaluare arată că cele mai frecvente
acțiuni întreprinse de beneficiari pentru a asigura continuitatea proiectelor sunt reprezentate de
diseminarea rezultatelor, alocarea resurselor necesare pentru continuarea activităților și integrarea
metodologiilor elaborate în cadrul proceselor interne. Principalele riscuri pentru asigurarea sustenabilității
pe termen lung se referă la lipsa resurselor financiare necesare pentru a menține/dezvolta/actualiza noile
sisteme/instrumente, la posibila implicare redusă a factorilor de decizie politici și administrativi din cadrul
instituțiilor locale, precum și la posibila reticență a unor segmente ale populației de a utiliza noile sisteme
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informatice.

Recomandări
1. Prevenirea dificultăților legate de procesul de aplicare prin pretestarea cererilor de finanțare:
a) identificarea unor probleme potențiale privind platforma MySMIS (o parte din beneficiarii
implicați în activitățile de evaluare au evidențiat necesitatea de a îmbunătăți platforma
MySMIS, ținând cont de multiplele limitări pe care aceasta le prezintă, precum și de efortul
uneori duplicat solicitat adesea beneficiarilor pentru a completa anumite secțiuni
specifice);
b) măsurarea timpului necesar pentru completarea aplicației și a gradului de complexitate al
acestui proces;
c) analiza ghidurilor solicitantului în vederea identificării acelor secțiuni care ar putea crea
neclarități pentru potențialii beneficiari.
2. Monitorizarea aplicării prevederii ca un membru din cadrul echipei de proiect să aibă rol de
coordonare și urmărire a întregului proces de achiziții publice.
Monitorizarea acestei prevederi este esențială pentru a verifica dacă și cum atribuirea unei responsabilități
specifice are un impact asupra implementării proiectelor. Deși problema întârzierilor datorate procedurilor
de achiziții publice este frecventă și pentru proiectele finanțate în cadrul altor obiective specifice ale POCA,
această recomandare se adresează direct proiectelor finanțate în cadrul OS 2.1, având în vedere numărul
mare de beneficiari și de autorități locale contractante implicate în implementarea activităților din cadrul
acestui OS.
3. Promovarea unui proces integrat de capitalizare a rezultatelor, prin realizarea unei platforme de
gestionare a cunoștințelor, inclusiv prin organizarea de evenimente, prezentarea de exemple de bune
practici, livrabile sau rezultate de succes, care au fost dezvoltate în cadrul proiectelor. Aceste propuneri ar
reprezenta, de asemenea, o modalitate de „grupare” și de centralizare a rezultatelor POCA, precum și un
mod prin care se poate crește vizibilitatea proiectelor la nivelul factorilor politici de decizie.
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Tema de evaluare 9: Evaluarea măsurilor întreprinse pentru creșterea transparenței, eticii și integrității
în cadrul autorităților și instituțiilor publice - OS 2.2
Concluzii
Intervențiile POCA sprijinite prin intermediul OS 2.2 sunt corelate cu SNA și prezintă de asemenea
conexiuni semnificative cu SCAP, SNAP și SNADR. Aceste conexiuni garantează consecvența și relevanța
intervențiilor. Obiectivele identificate și stabilite de către Program continuă să fie relevante în raport cu
nevoile și a problemele identificate așa cum au evoluat în timp.
Cele șase apeluri lansate până în prezent (două bazate pe mecanisme non-competitive și patru bazate pe
mecanisme competitive) sunt pe deplin relevante în raport cu nevoile grupurilor țintă și ale părților
interesate.
48 de proiecte au fost contractate în cadrul OS 2.2, iar 14 dintre ele (29% din total) sunt încă în curs de
implementare. Nivelul progresului atins este în prezent evaluat ca fiind satisfăcător, însă această evaluare
trebuie considerată cu prudență. Analiza indicatorilor prezintă limitări generate de inconsistențele
observate în datele raportate. Printre cei șase indicatori legați de acest obiectiv specific, trei nu pot fi
analizați în profunzime deoarece valorile lor nu sunt fiabile. Dintre cei trei indicatori care pot fi analizați,
doi indicatori legați de cursurile de formare (personalul participant și personal certificat după finalizarea
cursurilor) au un nivel de progres ridicat, existând posibilitatea atingerii țintelor stabilite pentru anul 2023.
O tendință mai puțin pozitivă a fost însă observată în cazul indicatorului privind numărul de autorități
publice susținute pentru a dezvolta proceduri operaționale de prevenire a corupției. Astfel, este
recomandată completarea concluziilor actuale cu o analiză revizuită a indicatorilor care prezintă la acest
moment valori inconsistente.
Doar 29 de județe (70% din cele 42 de județe din România) au prezentat interes față de oportunitățile de
finanțare aferente acestui obiectiv specific, dintre acestea doar 15 fiind implicate în câte un singur proiect.
În ceea ce privește factorii interni care au influențat implementarea intervențiilor, cea mai semnificativă
problemă menționată a fost durata îndelungată a procesului de evaluare.
Trei actori/ factori externi au influențat semnificativ procesul de implementare: întârzierile generate de
complexitatea procedurilor de achiziții publice, instabilitatea cadrului instituțional în domeniul eticii și al
integrității și – de partea beneficiarilor – problemele legate de elaborarea bugetelor.
Majoritatea beneficiarilor au apreciat nivelul de detaliere și accesibilitatea informațiilor furnizate de
structurile POCA, iar colaborarea cu ofițerii POCA a fost evaluată unanim ca fiind una pozitivă. Cu toate
acestea, în ceea ce privește aspectele care pot fi îmbunătățite de către AM POCA, beneficiarii au sugerat
la nivelul sondajului de opinie necesitatea reducerii timpului de răspuns al AM POCA la solicitările
beneficiarilor. Totodată, a fost subliniată nevoia de a îmbunătăți sesiunile de instruire ce vizează atât
dezvoltarea cererilor de finanțare, cât și procesul de implementare a proiectelor și necesitatea creșterii
vizibilității noilor apeluri de proiecte lansate.
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Analiza bazată pe costul unitar oferă în prezent puține informații asupra nivelului general de eficiență a
intervențiilor efectuate. În cazul a patru indicatori, valoarea plăților înregistrate pe care se bazează această
analiză este încă prea mică pentru ca observațiile să fie semnificative. Pentru ceilalți doi indicatori se poate
spune că, până în prezent, rezultatele sunt pozitive (costul unitar fiind mai mic decât cel preconizat).
Totodată, trebuie menționat însă că un nivel ridicat de eficiență rezultat din această analiză poate să nu
reprezinte neapărat un factor pozitiv: dacă diferențele sunt prea mari, există posibilitatea ca alocarea
financiară să fie supraestimată. În ceea ce privește volumul de muncă, acesta a fost, în general, mai mare
decât cel estimat inițial, procedurile de achiziții necesitând atât o implicare substanțială a echipei de
implementare, atât în termeni de timp, cât și ca număr de persoane implicate. Cu toate acestea, conform
beneficiarilor respondenți la sondajul de opinie, în cazul întrebării care viza compararea costurilor
proiectelor POCA cu cele aferente unor proiecte similare finanțate prin intermediul altor programe,
majoritatea respondenților au fost complet de acord cu faptul că același tip de activități precum cele
derulate prin intermediul proiectelor POCA nu ar fi putut realizate la costuri mai mici.
Chiar dacă în stadiul actual de implementare este încă dificil de distins efectul net al intervențiilor POCA,
în baza răspunsurilor la sondajul de opinie, beneficiarii au indicat un impact pozitiv al acestor intervenții.
Efectele neintenționate negative sunt în mare parte legate de procedurile de achiziții publice, care au
generat costuri suplimentare și un volum de muncă adițional neprevăzut.
Sustenabilitatea intervențiilor POCA sprijinite în baza OS 2.2 este strict legată de sprijinul oferit de toate
nivelurile instituționale implicate în implementarea acestor măsuri. Riscul major cu privire la asigurarea
sustenabilității vizează necesitatea menținerii implicării constante a nivelurilor instituționale înalte ale
autorităților responsabile de implementarea intervențiilor anti-corupție: astfel, posibilele schimbări în
conducerea instituțiilor și de dificultățile întâmpinate în menținerea aceluiași nivel de interes în rândul
personalului implicat de-a lungul timpului pot afecta/ influența sustenabilitatea pe termen lung a
intervențiilor finanțate.
Potențialul impact pozitiv asupra eticii, integrității și transparenței din mediul public exercitat de către
măsuri aferente altor obiective specifice POCA trebuie de asemenea considerat. Este cazul măsurilor care
vizează simplificarea achizițiilor publice (OS 1.4) și consolidarea capacității administrative a autorităților
locale (SO 2.1), care, printre altele pot contribui - dacă sunt implementate și gestionate eficient – la
creșterea colaborării inter-instituționale și la creșterea gradului de transparență și responsabilitate a
autorităților locale față de cetățeni. Interdependențele la nivelul POCA și interacțiunile dintre intervenții
aferente diferitelor obiective specifice merită să fie explorate mai detaliat în viitor.
Recomandări
1. Derularea de workshop-uri sau sesiuni de formare pentru potențialii beneficiari, e-learning sau
tradițional, prin:
•

organizarea de reuniuni anterioare lansării de noi apeluri de proiecte între structurile POCA și
solicitanți;
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•
•
•

organizarea de reuniuni între potențialii solicitanți și actuali beneficiari (pentru a promova
schimburile de informații și colaborarea inter-instituțională);
furnizarea de exemple de bune practici în implementarea proiectelor ce vizează etica, integritatea
și transparența în mediul public;
revizuirea sistematică a punctelor tari și a punctelor slabe din interacțiunile anterioare cu
solicitanții, derulate în cazul apelurilor deja lansate în cadrul OS 2.2, pentru a eficientiza pe cât
posibil interacțiunile și informațiile furnizate.

2. Verificarea posibilității de a veni în sprijinul beneficiarilor pentru revizuirea procedurilor necesare
elaborării bugetului. Conform observațiilor beneficiarilor, procedurile actuale nu sunt încă digitalizate
adecvat și presupun timpi îndelungați de parcurgere. Astfel, chiar dacă platforma care facilitează
elaborarea bugetului nu este în responsabilitatea AM POCA, este necesară verificarea măsurii în care
aceste proceduri pot fi eficientizate. Verificarea tuturor activităților aferente bugetării care pot acomoda
simplificări și implementarea acestor simplificări poate determina o creștere a eficienței și o reducere a
solicitărilor de clarificări transmise către AM de către beneficiari sau solicitanți.
3. Explorarea posibilelor interacțiuni între intervențiile aferente acestui obiectiv specific și alte linii de
acțiune POCA - în special OS 1.4 privind achizițiile publice și OS 2.1 vizând autoritățile locale - pentru a
verifica dacă apelurile de proiecte integrate pot contribui la îmbunătățirea generală a Programului.
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III. Propunere plan de actiune pentru
implementarea recomandarilor
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 este
prezentată în tabelul următor:

Plan de acțiune

Teme de evaluare

A Optimizarea procesului de depunere a cererilor de finanțare

7, 8, 9

B Lansarea unui proces integrat de capitalizare a rezultatelor

7, 8, 9

C

Desfășurarea de activități pentru îmbunătățirea procesului de
achiziții publice

7, 8

A. Optimizarea procesului de depunere a cererilor de finanțare
Teme de evaluare relevante: toate
Etapă
1

În baza constatărilor obținute în cadrul raportului de
evaluare, se recomandă:
a) verificarea posibilității de a considera cererea
beneficiarilor cu privire la necesitatea revizuirii
procedurilor legate de elaborarea bugetului în
platforma electronică, prin transmiterea
observațiilor beneficiarilor către autoritatea
competentă pentru managementul MySMIS
(MFE)
b) examinarea ghidurilor solicitantului pentru a
identifica acele secțiuni care ar putea induce în
eroare potențialii beneficiari.
c) analiza posibilelor conexiuni între intervențiile
finanțate în cadrul diferitelor OS ale POCA (în
special OS 1.4 și OS 2.1), pentru a verifica dacă
apelurile integrate de proiecte pot contribui la
îmbunătățirea generală a programului.

Responsabil
implementare
Autoritatea de
Management

Perioada de
implementare
Semestrul II din
2020

Efort
estimat
În funcție de
informațiile/
rezultatele
obținute din
etapele (a) și
(b).
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B. Lansarea unui proces integrat de capitalizare a rezultatelor
Teme relevante: toate
Responsabil de
implementare

Etapă

1 Dezvoltarea website-ului POCA pentru a valorifica AM POCA
cunoștințele dobândite în cadrul Programului, legate de
subiecte precum:
Bugetul previzionat
Resurse umane interne care trebuie implicate
Asistență tehnică externă
Tipul serviciilor
Tipuri de activități
Facilități ale web-site-ului
Poate fi utilă studierea platformelor de consolidare a capacității
existente la nivelul UE (de exemplu, www.fi-compass.eu)
2 Crearea unor noi pagini web pe site-ul POCA pentru a găzdui AM și serviciile

noile secțiuni dedicate colectării celor mai bune practici
3 Organizarea și demararea acțiunilor de postare a bunelor

practici și a altor documentații utile pe paginile web dedicate
acestui scop
4 Organizarea de întâlniri online, precum prezentări ale
activitățillor de succes, webinarii, ateliere și alte evenimente
tematice

5 Adăugarea rezultatelor evenimentelor în cadrul platformei

web

IT
AM și serviciile
IT
AM POCA

AM și serviciile
IT

Perioada de
implementare
Semestrul II,
2020

Începând cu
semestrul II,
2020
Începând cu
semestrul II,
2020
Începând cu
semestrul II,
2020

Începând cu
semestrul II,
2020

Volum de
muncă
estimat
20 zile
lucrătoare

20 zile
lucrătoare
20 zile
lucrătoare
3 - 5 zile
lucrătoare
per
workshop/
întâlnire
3 - 5 zile
lucrătoare
per
workshop/
întâlnire
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C. Desfășurarea de activități pentru îmbunătățirea procesului de achiziții
publice
Teme relevante: toate
Etapă
1

2

3

Organizarea unui focus grup, pentru discutarea aspectelor
legate de achizițiile publice, cu reprezentanți ai autorităților
centrale și locale, ai departamentului/unității competente din
cadrul AM și reprezentanți ai ANAP. Subiecte de discuție:
• testarea pieței;
• planul de achiziții;
• criterii privind performanțele/experiențele anterioare ale
furnizorilor;
• acorduri-cadru
• relațiile dintre organismele centrale (ANAP/ONAC) și
autoritățile contractante locale;
• intervenții care vizează îmbunătățirea formării în domeniu;
• implementarea prevederii conform căreia un membru al
echipei de proiect să aibă rolul de a coordona și de a finaliza
procesul de achiziții publice;
• posibila utilizare a site-ului web al ANAP ca platformă pentru
schimbul de bune practici.
Discutarea situațiilor unde trebuie aplicate aceste modificări
(ghidul beneficiarului/cerere de finanțare etc.)
Agrearea modificărilor în cadrul Autorității de Management și
stabilirea unui calendar cât mai concret pentru implementarea
acestora.
Integrarea următoarelor sugestii în ghidul solicitantului (sau în
documentația de atribuire):
• Colectarea de informații 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/experiențelor anterioare
dovedite
• Considerarea posibilității de utilizare a acordurilor-cadru

Responsabil
de
implementare
Autoritatea de
Management

Trimestrul III,
2020

Volum de
muncă
estimat
5 zile
lucrătoare

Autoritatea de
Management

Trimestrul III,
2020

6 zile
lucrătoare

Autoritatea de
Management
– Unitatea de
contractare

Semestrul II ,
2020

Perioadă de
implementare

7 zile
lucrătoare
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Responsabil
de
implementare
Autoritatea de
Management
(Unitatea de
programare și
comunicare)
Autoritatea de
Management

Etapă
4

Selectarea proiectelor aferente OS 2.2 pentru identificarea celor
mai bune practici și pentru capitalizarea și diseminarea
rezultatelor către ceilalți beneficiari prin site-ul web al POCA

5

Îmbunătățirea sprijinului acordat de POCA către beneficiari în
ceea ce privește achizițiile publice prin:
- stabilirea unor întâlniri cu responsabilii proiectelor în faza de
demarare a proiectelor
- crearea unei pagini de întrebări și răspunsuri destinată
domeniului de achiziții publice pe site-ul web

Trimestrul III,
2020

Volum de
muncă
estimat
7 zile
lucrătoare

Începând cu
semestrul II,
2020

2 zile
lucrătoare
(per apel)

Perioadă de
implementare

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