


 Un plan de evaluare la nivel de AP – strategic, 

tematic, aspecte orizontale

 Un plan de evaluare la nivelul fiecărui program

 Planurile de evaluare sunt aprobate în CM/CCMAP 

în termen de un an de la aprobarea 

programului/AP
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 Contribuția FESI la obiectivele strategice

 Contribuția FESI la convergența teritorială

 Contribuția FESI la îndeplinirea RST

 Continua relevanță a intervențiilor

 Adresarea provocărilor orizontale (ex. schimbările 

demografice)

 Povara administrativă

 Previzionarea realizării cadrului de performanță

www.evaluare-structurale.ro
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Contribuția la obiectivele strategice – Modelul echilibrului

general



Convergența teritorială

Nivelul de educație și densitatea populației, evoluția PIB per 

locuitor și accesibilitatea rutieră sunt factori care 

influențează convergența între regiunile României



Adresarea schimbărilor demografice

Județele care înregistrează creșteri semnificative în

populația de peste 65 de ani beneficiază de un număr

redus de proiecte contractate în cadrul POR AP 8

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale.



Evaluarea continuei relevanțe a fondurilor ESI

Eforturile investiționale trebuie concentrate pe 

nevoile și priorităție de dezvoltare din domeniile 

specifice TIC, Sănătate, Eficiență energetică și 

Agricultură

Amplifică nevoia de dezvoltare în

domeniile sănătății și de 

incluziune socială, complementar 

cu cel al digitalizării

Pandemia COVID-19 

Conflictul ruso-ucrainean

poate crea necesitatea 

intensificării activităților în 

sectoarele agricol și de 

producție a energiei.

Conflict geo-politic

Evoluția cadrului strategic 

european, care acum urmărește 

intensificarea investițiilor pentru o 

tranziție către o Europă verde și 

digitală

Directive UE 



- Progrese semnificative privind guvernanța și
planificarea în domeniul energiei – liberalizarea
piețelor de gaze și energie electrică și adoptarea unui
nou sistem național de guvernanță – și domeniul
transporturilor - prin reforme semnificative pentru
guvernanța principalelor rețele naționale de transport.

- Pogres moderat în îmbunătățirea eficienței, calității și
accesibilității serviciilor de sănătate și progrese
modeste în îmbunătățirea sectoarelor educație,
ocuparea forței de muncă și administrație publică (cu
excepția pozitivă a îmbunătățirii transparenței,
integrității și responsabilității).

- Contribuție mai limitată a fondurilor în ceea ce privește
îmbunătățirea conectivității internaționale a rețelelor
energetice.

- Investiții FESI semnificative pentru educație,
administrație publică și ocuparea forței de muncă, dar
fără a acoperi toate segmentele specifice RST.

Energie

Transport

Sănătate

Educație

Ocuparea forței 

de muncă

Administrație 

Publică



9
	

 

21%
16%

13%
8% 6% 7%

50%

41%

41%

36%

35%
29%

18%

28%

30%

35%
35%

38%

1%
5%

5%

5% 8%

8%

7% 7% 9%

10% 9%
10%

3% 2% 2%
5% 5% 7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Asigurarea	
demarcațiilor	dintre	
programe	și	evitarea	
suprapunerilor	între	

intervenții

Identificarea	
corelațiilor	și	

interdependențelor	
dintre	programe

Identificarea	și	
planificarea	

complementarității

Realizarea	investițiilor	
complementare

Identificarea	și	
planificarea	sinergiilor

Realizarea	investițiilor	
în	sinergiie

În	foarte	mare	măsură În	mare	măsură În	măsură	medie În	mică	măsură În	foarte	mică	măsură Nu	era	necesar



10

3,15

0,48

0,04

0,89

0,54
0,41

0,07

0,31 0,26

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

PNDR POR POAT POPAM POC POCA POIM POCU CTE

povara	adminsitrativă	brută 15,49% 0,59% 0,16% 2,38% 3,48% 3,16% 0,10% 2,05% 0,70%

povara	administrativa	netă 3,15% 0,48% 0,04% 0,89% 0,54% 0,41% 0,07% 0,31% 0,26%

costul	net	al	leului	primit	(bani) 3,15 0,48 0,04 0,89 0,54 0,41 0,07 0,31 0,26

povara
adminsitrativă
brută

povara
administrativa	netă

costul	net	al	leului
primit	(bani)
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Vă mulțumim 

pentru atenție!

Claudia MĂGDĂLINA

Şef Serviciu BEP – DGPCS – MIPE 
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