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IUNIE 2015 / MUNTELE BĂIŞORII 

 

 

  TEMATICA ABORDATĂ (fără a se limita la aceasta) 

 
 

I. NOŢIUNI DE BAZĂ ŞI NOŢIUNI SPECIFICE PRIVIND PROIECTELE ŞI EVALUAREA PROIECTELOR: 

1. Prezentare generală a procesului de evaluare a proiectelor. Evaluarea proiectelor versus selecția proiectelor. 
Tipurile de evaluări existente; 
2. Ciclul managementului proiectelor şi cele cinci concepte majore ale evaluării (Relevanța, Eficiența, Eficacitate, 
Impactul, Durabilitatea), dar şi indicatorii de realizare/măsurare; 
3. Categorii şi tipuri de evaluare, designul evaluării şi metodologii de evaluare, metode aplicate ȋn studiile de 
evaluare; 
4. Expertiza necesară ȋn desfăşurarea activității de evaluare proiecte. 

 

II. IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR ŞI PRIORITĂŢILOR FINANŢATORULUI, VIZATE DE PROIECT, 
PENTRU SELECŢIA PROIECTELOR/A APLICAŢIILOR: 

A. Evaluarea eligibilității şi evaluarea strategică (relevanța, coerența, calitate/impact) 

1. Ghidul Solicitantului aferent, grila de selecție a proiectelor, ȋncadrări ale criteriilor versus conceptele evaluării; 

 

LECTOR INVITAT                                       

•• Irina COLCERU •• 

 

Evaluator proiecte, manager proiect, consultant internațional 
(vasta experiența in managementul proiectelor, implementarea 

contractelor FIDIC, proiecte/programe internationale – Phare, EU, 
Fonduri Structurale, World Bank, IBRD, USAID, DFID etc.; in prezent 

este consultant intr-o serie de proiecte finantate de Uniunea 
Europeană, fiind implicată atat in implementarea, cat si in evaluarea 

proiectelor pentru diferite programe operaționale – cca. 800 de 
proiecte evaluate in Romania si in alte țări). 

 
CURS AUTORIZAT A.N.C.  

(AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI) 
 

ÎN URMA EVALUĂRII SE OBȚINE 
CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupația „Evaluator Proiecte”,  

Cod COR 241 263, recunoscut de către Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației și 

Cercetării Științifice. 

 

 

INREGISTRAREA LA CURS: 
Se face in baza transmiterii formularului de inscriere 

completat la adresa de e-mail 

marian.bocioaga@proiect-contaplus.ro 

sau la numarul de fax: 0372.004.508 
 

TAXA DE INSTRUIRE: 900 LEI 
*Taxa include: suportul de curs si materialele 

auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, 
coffee break, taxa de examinare A.N.C. 

 
TAXA DE SERVICII TURISTICE (optional): 600 LEI 
*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si 

pensiune completa pentru participantul la curs. 
BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE  

PENTRU INSOTITOR! 
 

PERSOANA DE CONTACT: 
Marian BOCIOAGĂ 

Telefon: 0721.241.711 / 021.222.00.92 
E-mail: marian.bocioaga@proiect-contaplus.ro  
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  2. Legatura ȋntre matricea logică a proiectului şi aplicarea conceptelor evaluării. 
 
B. Evaluarea operațională (management, structura de lucru, resurse)/Procesul de evaluare a proiectelor 

1. Proiecte cu investiție versus proiecte fără investiție; 
2. Identificarea maturității studiilor şi analizelor efectuate ȋn proiect/aplicație (a obiectivelor, a părților 
interesate, SWOT, etc.); 
3. Analiza şi evaluarea modului de redactare a proiectului raportat la obiectivele acestuia sau identificarea 
corectei formulări a designului proiectului. 
 

III. EVALUAREA OPERAŢIONALĂ – ASPECTE TEHNICE ŞI ECONOMICE ALE PROIECTELOR DE 
INVESTIŢII (PROPUNERI DE PROIECTE CE CONŢIN LUCRĂRI): 

1. Analiza tehnică a studiilor de fezabilitate sau a PT si DDE, dupa caz; studiul părților narative şi a planşelor; 
tipurile de proiecte şi de documente tehnice ce fundamentează proiectul/aplicația (tipuri de investiții: drumuri, 
canalizări, clădiri, etc. şi tipuri de volume de specialitate componente ale documentațiilor tehnico-economice 
aplicabile, cât şi tipuri de studii necesare obligatorii), HG 28/2008; 
2. Modalitatea de compunere a parții economice a documentațiilor tehnico-economice (fluxul = antemasuratori-
liste de cantități de lucrări-devize pe categorii, de lucrări-devize pe obiect, devizul general-bugetul proiectului). 
Modalități de verificare şi evaluare a acestora; 
3. Analiza economică şi financiară a proiectelor, verificarea logicii celor 3 parți: analiza economică, analiza 
financiară, riscul şi sustenabilitatea proiectului/aplicației; 
4. Analiza şi evaluarea modului de planificare a activităților şi resurselor; 
5. Solicitarea de clarificări, moduri de prezentare ale acestora; 
6. Notarea propunerilor de proiecte/determinarea „scoring-ului” şi a contractării; 
7. Studii de caz/exemple practice de evaluări, pe diferite grille ale programelor operaționale din România (POSCCE 
/IMM-uri şi Cercetare, POR /drumuri şi centre de afaceri, POSDRU, POS Mediu /Axa 1). 
 

IV. INTREBĂRI,  DEZBATERI 
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