


 Statul membru sau autoritatea de management elaborează
un plan de evaluare care poate viza mai multe programe. 

 Statul membru sau autoritatea de management efectuează
evaluări ale programelor din perspectiva unuia sau a mai
multor dintre următoarele criterii: eficacitate, eficiență, 
relevanță, coerență și valoarea adăugată pentru Uniune.
Evaluările pot viza și alte criterii relevante, cum ar fi 
caracterul inclusiv, nediscriminarea și vizibilitatea; de 
asemenea, ele pot viza mai multe programe.

 Scopul este de a îmbunătăți nivelul de calitate al elaborării
și implementării programelor. 

 Până la 30 iunie 2029, se efectuează o evaluare care 
analizează impactul fiecărui program.

2



 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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 Tema evaluării

 Obiectivul evaluării

 Întrebările de evaluare

 Perioada de evaluare (când este nevoie de rezultatele 
evaluării?)

 Repere metodologice (pe cât posibil)

 Expertiza necesară (pe cât posibil)

 Actorii cheie (pe cât posibil)

Repere

❑ Colectarea nevoilor - Decembrie 2022

❑ claudia.magdalina@mfe.gov.ro

❑ Planul de evaluare ar trebui finalizat și discutat/aprobat în 
CCMAP până în iulie 2023
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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
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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
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povara
administrativa	netă

costul	net	al	leului
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Vă mulțumim 

pentru atenție!
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