ANEXA 1 – LISTĂ INDICATORI EVALUABILITATE
R Indicator
1 Număr de cereri de
finanțare depuse
2 Număr de contracte
finalizate
3 Număr de contracte în
implementare
4 Progres financiar (plăți
către beneficiari)
5 Proiecte acceptate față
de contractate

prag
Argument
>+10% Interes al beneficiarilor pentru intervenție
>+1

Posibilitatea identificării sustenabilității și
impactului,
>+10% Posibilitatea identificării eficienței și
eficacității
>+10% Avans în cadrul proiectelor. Posibilitatea
identificării eficacității
>+1% Posibilitatea creșterii contractărilor,
creșterea numărului de potențiali
beneficiari

I Indicator
1 Indicatorii de rezultat pot fi colectați
din surse externe implementării
2 Indicatorii de realizare pot fi colectați
din surse externe implementării
3 Indicatorii de impact pot fi colectați
din surse externe
4 Datele privind sustenabilitatea pot fi
colectate din surse externe (altele
decât beneficiarii)
5 Sunt identificați și alți indicatori
strategici pentru evaluarea impactului,
din surse independente
S Indicator
1 Indicatorii de rezultat pot fi
colectați din surse interne
implementării
2 Indicatorii de realizare pot fi
colectați din surse interne
implementării
3 Indicatorii de impact pot fi
colectați din surse interne
implementării
4 Pot fi identificați beneficiarii
pentru informații
suplimentare

Argument
Asigurarea obiectivității măsurării
eficacității
Asigurarea obiectivității măsurării
eficienței. Posibilitatea analizei cost
beneficiu
Posibilitatea măsurării obiective a
impactului
Obiectivitatea evaluării
sustenabilității
Obiectivitatea evaluării contribuției
POR la îndeplinirea obiectivelor
strategice și de țară

Da Nu
1
0
1

0

1

0

1

0

1

0

Da Nu
1
0
1

0

1

0

1

0

1

0

Argument
Da Nu
Asigurarea corelației între intervenția locală și 1
0
proiectarea națională. Analiza eficacității în
plan teritorial
Asigurarea corelației între intervenția locală și 1
0
proiectarea națională. Măsurarea eficienței în
plan teritorial
Măsurarea impactului în plan teritorial.
1
0
Coroborarea cu strategiile regionale,
județene, locale
Identificarea disparităților privind
1
0
sustenabilitatea Identificarea altor efecte
pozitive și negative. Posibilitatea
triangularității.
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5 Distribuția contractelor aflate
în implementare în plan
teritorial

O Indicator
1 Numărul de categorii de
beneficiari
2
3

4

Număr categorii de
beneficiari cu peste 100
de unități omogene
Fără schimbări normative
în implementare care
determină diferențe în
interiorul aceleia
categorii de beneficiari
Pot fi identificați nonbeneficiarii

M Indicator
1 Posibilitatea de
măsurare a eficacității
intervenției
2 Posibilitatea de
măsurarea a eficienței
3 Posibilitatea măsurării
impactului
4 Posibilitatea măsurării
sustenabilității
5 Posibilitatea utilizării
analizei contrafactuale
de impact

Posibilitatea comparațiilor inter-regionale.
Determină dispersia eșantioanelor în plan
teritorial și influențează reprezentativitatea
națională a datelor culese

1

Prag
<3

Argument
Da
Grad de fragmentare al intervenției. Mai 1
mult de trei categorii= fragmentare
ridicată=diluare a efectelor
>100
Posibilitatea
colectării
de
date 2
cantitative la nivel național și de
utilizare a tehnicilor statistice
corect Evaluarea eficienței și eficacității
1
măsurilor administrative. Diminuarea
volumelor stabilite anterior
da

Posibilitatea utilizării de tehnici
experimentale, de evidențiere
diferențelor semnificative

0

Nu
0
0
0

1

0

Argument
Cantitativ Calitativ
Posibilitatea identificării măsurii în
0,5
0,5
care intervenție a atins indicatorii de
realizare și rezultat
Analiza raportului eficacitate/ resurse
0,5
0,5
(financiare, umane, de timp)
Analiza efectelor pe termen mediu și
0,5
0,5
lung
Analiza durabilității investiției
0,5
0,5
Tehnicile econometrice de evidențiere
a impactului permit comparația cu
intervenții similare

1

-
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