ANEXA 2 – SITUAȚIA LA NIVELUL AXELOR PRIORITARE
PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE INTERVENȚIILOR POR
PRIN INTERMEDIUL AXELOR PRIORITARE
AXA 1- PROMOVAREA TRANSFERULUI TEHNOLOGIC
Caracteristicile intervenției:
Obiectivul Tematic 1 – Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării;
Priorități de investiții:
PI 1.a - Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi,
centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în
dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, eco-inovarea și
aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea
deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică
și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție
avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării
tehnologiilor de uz general.
Obiective specifice:
o OS 1.1. Creșterea inovării în firme prin susținerea entităților de inovare și transfer tehnologic
în domenii de specializare inteligentă;
o OS 1.2. Sprijinirea specializării inteligente în regiunile mai puțin dezvoltate, selectate ca pilot
în cadrul „Inițiativei DG Regio pentru regiuni mai puțin dezvoltate”.
Operațiuni ale PI 1:
• Operațiunea A - Sprijinirea entităților de inovare transfer tehnologic (ITT), în cadrul
Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020;
• Operațiunea B – Parcuri științifice si tehnologice (PST);
• Operațiunea C – Investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării –
inovării în parteneriat cu ITT
Tip beneficiari:
• entități de inovare și transfer tehnologic (ITT) din mediul urban și rural (centre de transfer
tehnologic-CTT, incubatoare tehnologice şi de afaceri-ITA, centre de informare tehnologicăCIT, oficii de legătură cu industria-OLI);
• asocieri în participațiune în vederea creării parcurilor tehnologice (instituție de învățământ
superior/ unitate cercetare, pe de o parte și regii autonome, companii naționale, societăți
comerciale, administrația publică locală, asociații patronale sau profesionale, investitori
români sau străini, pe de ală parte.
.
Tip de activități:
Operațiunea A
• dezvoltarea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic (ITT), respectiv, construcția,
extinderea şi dotarea cu echipamente și software necesare, prin raportare la definiția
investiției inițiale în sensul prevederilor normelor de ajutor de stat regional și ale
prevederilor prezentului ghid;
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•

achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele decât cele care sunt deja
oferite sau urmează a fi oferite de către angajații centrelor de inovare și transfer
tehnologic);
Operațiunea B
• crearea și dezvoltarea parcurilor științifice, respectiv, construcția, extinderea și sau
dotarea cu echipamente și software necesare, prin raportare la definiția investiției inițiale
în sensul prevederilor normelor de ajutor de stat regional și ale prevederilor prezentului
ghid;
• achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele decât cele oferite de
către angajații parcurilor științifice și tehnologice);
Operațiunea C
• IMM-uri ce doresc să achiziționeze rezultate ale transferului tehnologic
Intervențiile din această axă sunt complementare cu POC – AP 1, care sprijină IMM-urile care au
ca domeniu de activitate cercetarea, precum și utilizarea TIC pentru dezvoltarea afacerilor ca și
cu POCU – AP3, care sprijină creșterea numărului de angajați ce beneficiază de noi instrumente,
metode, practici etc de management al resurselor umane, în sectoare economice cu potențial
competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.
Scopul evaluărilor AP 11:
• Identificarea impactului intervențiilor implementate în cadrul AP 1, în sensul contribuției pe
care aceste intervenții o au la atingerea Obiectivului specific 1.1 și a țintelor indicatorilor de
rezultat aferenți.
• Identificarea altor efecte neanticipate prin logica de intervenție a POR și a măsurii în care
existența lor solicită schimbarea acesteia.
• Identificarea factorilor determinanți care conduc la sau împiedică manifestarea impactului
așteptat în vederea susținerii deciziilor de luat în vederea asigurării acestuia sau a programelor
viitoare (pentru a doua evaluare).
Întrebările de evaluare conform PME:
- În ce măsură a contribuit POR la creșterea inovării în cadrul întreprinderilor și la colaborarea
acestora cu alte întreprinderi (OS 1.1)?
- Efectele depășesc zona și/sau grupurile vizate de intervenție?
- În practică (în implementarea operațiunilor) este asigurată complementaritatea cu alte
intervenții care contribuie la atingerea OS 1.1? Această complementaritate creează sinergii?
Dacă nu, ce decizii sunt necesare, la ce nivel al politicii publice, pentru obținerea de sinergii
și impact?
- Ce tipuri de intervenții s-au dovedit a fi eficace și care au fost cele care au întâmpinat cele
mai semnificative obstacole din această perspectivă? Care sunt factorii principali, care derivă
inclusiv din contextul programului, care determină sau împiedică manifestarea impactului?
- În ce măsură efectele și perspectiva creșterii inovării obținute sunt sustenabile și ce măsuri
trebuie luate în vederea asigurării acestei sustenabilități? (Recomandare orizontală a
evaluărilor de impact a POR 2014-2020: analiza sustenabilității efectelor înregistrate)?

Principalele concluzii ale evaluării anterioare (2019):
▪ Prioritățile de investiție sunt în domenii exclusiv de noutate pentru mediul de cercetare și cel
antreprenorial din România. La noutatea priorităților de investiție se adaugă mecanismul de

1

Conform Planului multianual de evaluare- 2019
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▪

▪
▪
▪

implementare la rândul său inovativ, bazat pe participare și abordarea „de jos în sus” pentru
a asigura alinierea cu cerințele mediului de afaceri regional.
ADR - al cărui rol a fost esențial în etapele parcurse și în promovarea conceptelor și care
asigură secretariatul tehnic și coordonarea implementării curente a RIS3 prin intermediul unui
birou și personal dedicat în structura organizatorică a instituției.
Accesul la finanțare este în mare și foarte mare măsură dificil.
Costul ridicat al transferului tehnologic este o barieră.
Interesul scăzut față de promovarea TT/ entităților de cercetare pentru nevoile manifestate
de piață/consumatori este o barieră în crearea de parteneriate pentru valorificarea economică
a rezultatelor cercetării aplicative.
Evoluția contractărilor

Sept.2018

Cereri de finanțare depuse
Contracte aprobate și contractate
Proiecte acceptate
Suma proiectelor acceptate față de alocare

129
0
57,63%

Apr.-mai.
2020
131
6
6
8,55%

Dif.
1,55%
+6
6
-

Indicatori cheie în cadrul de performanță al programului2
Indicator de rezultat
Referință 2011
(1S1) IMM-uri inovative care colaborează cu alții 3 2,90
(%)
Dinamica indicatorului
ID
Indicator
1S1 IMM-uri inovative care
colaborează cu alții

2017 Total
1,80

2016 Total
1,80

2015 Total
1,20

Obiectiv 2023
6,60

2014 Total
1,20

Indicatori de realizare comuni și specifici programului
Obiectiv 2023
CO1 Investiție productivă: Număr de societăți care primesc sprijin
799
(Întreprinderi) (anual)
CO2 Investiție productivă: Număr de societăți care primesc granturi
179
(Întreprinderi) (anual)
CO04 Investiție productivă: Număr de societăți care beneficiază de sprijin
620
nefinanciar (Întreprinderi) (anual)
1S2 Entităţi de transfer tehnologic sprijinite
18
1S70 Cooperări implementate urmare a "Inițiativei Regiuni mai puțin
584 / 125
dezvoltate"

2

Conform Documentului Cadru de Implementare al POR-2016

3

Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv

4

Pentru regiuni mai putin dezvoltate
Pentru regiuni mai dezvoltate

5
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ID

Indicator

CO01 Investiție productivă: Număr de
societăți sprijinite
CO02 Investiție productivă: Număr de
societăți care primesc granturi
CO04 Investiție productivă: Număr de
societăți care beneficiază de sprijin
nefinanciar
1S2 Entităţi de transfer tehnologic
sprijinite
1S70 Cooperări implementate urmare a
"Inițiativei Regiuni mai puțin
dezvoltate"
1S70 Cooperări implementate urmare a
"Inițiativei Regiuni mai puțin
dezvoltate"

Unitate
măsură

de Categoria de
regiune

Întreprinderi Mai
puțin
dezvoltate
Întreprinderi Mai
puțin
dezvoltate
Întreprinderi Mai
puțin
dezvoltate
Entităţi
cooperari
cooperari

Total
valoarețintă
(2023)
799,00

2018 Total

0,00

179,00

0,00

620,00

0,00

Mai
puțin
dezvoltate
Mai
puțin
dezvoltate

18,00

0,00

58,00

0,00

Mai
dezvoltate

12,00

0,00

Din Lista proiecteor contractate până la 31.03.2020, rezultă că nu sunt proiecte finalizate. Un
proiect avea data de finalizare a proiectului 31.03.2020. Alte două proiecte nu furnizau această
informație.
Situația datelor înregistrate în MYSMIS
Număr de cereri de finanțare depuse (coduri MySMIS)6
Contracte în implementare conform indicatorilor financiari POR
Contracte în implementare conform indicatorilor financiari POR
Contracte în implementare conform datelor primite din partea ADR
Număr de proiecte introduse în baza cu indicatori de rezultat 27.05.2020
Din care PI 1.1 OS 1.1
Pentru Indicatorul 1S1
Număr de proiecte cu valoare de referință pentru indicatorii de rezultat
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii de
rezultat
Indicatori de realizare
Număr de proiecte cu indicator CO1 - Investiție productivă: Număr de societăți
care primesc sprijin
Număr de proiecte cu indicator CO2- Investiție productivă: Număr de societăți
care primesc granturi
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă
Număr de proiecte cu indicator CO04- Investiție productivă: Număr de societăți
care beneficiază de sprijin nefinanciar
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă
Număr de proiecte cu indicator 1S2- Entități de transfer tehnologic sprijinite Din care - Număr de proiecte cu valori țintă

6

131
131
6
6
105
103
103
50
87
34

119
119
121
105
106
106

Coloana ”număr de proiecte acceptate”
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Distribuția regională a contractelor în implementare conform date ADR vs doc. Proiecte
27_05_2020_EVAL (AM)
BI
ADR 0
AM
1

NORD
CENTRU MUNTENIA EST
0
0
0
0
0
0

NORD
VEST
2
2

OLTENIA VEST
2
2
1
2

SUD
EST total
0
6
0
6

Au fost identificate ca bariere administrative:
• Mecanismul de implementare al AP1 – respectiv ale Operațiunilor A și B (metodologia în
patru pași). Conform acestui mecanism proiectele au fost prioritizate conform
informațiilor din scrisoarea de intenție din partea ITT. La rândul lor scrisorile de intenții
au fost analizate şi prioritizate de către structura partenerială care a elaborat concept
note-ul (CNR). Se consideră că scrisorile de interes au restricționat accesul la finanțare al
potențialilor beneficiari chiar dacă metodologia în patru pași a reieșit dintr-o abordare
strategică.
• Procentul de cofinanțate solicitat universităților publice care nu dispun de resurse proprii
obținute din venituri extrabugetare pe care să le poată investi în proiecte cu finanțare
FEDR.
• Rigori metodologice cum ar fi:
- experiență anterioară,
- expirarea perioadei de valabilitate a acreditării (datorată intervalului mare de timp
care s-a scurs de la depunerea SI (martie 2017) şi până la deschiderea primului apel
(iulie 2018),
- cerința ca punctele de lucru să fie înregistrate în actul constitutiv,
- necorelarea dintre SI şi GS (apărut ulterior).
După tipologia organizației, beneficiarii sunt:
- 2 instituții de învățământ superior de stat acreditate;
- 2 întreprinderi mijlocii;
- 2 întreprinderi mici.
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AXA 2 - ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII
Caracteristicile intervenției:
Obiectivul Tematic 3 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii
Priorități de investiții:
• PI 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării
economice de noi idei și prin stimularea creării de firme noi, inclusiv prin
intermediul incubatoarelor de afaceri;
• PI 2.2 - Sprijinirea creării și a extinderii unor capacități avansate de dezvoltare de
produse și servicii.
Obiective specifice:
• OS21 - Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în
SNC şi PDR-uri;
• OS22 - Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în
IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC.
Tip beneficiari: IMM, microîntreprinderi.
Scopul evaluărilor AP 2:
• Determinarea măsurii în care intervențiile POR 2014 – 2020 finanțate prin intermediul
axei prioritare AP 2 au reușit să contribuie la creșterea competitivității întreprinderilor
mici și mijlocii și la atingerea țintelor indicatorilor de rezultat aferenți (inclusiv impact
net).
• Identificarea altor efecte neanticipate prin logica de intervenție a POR și a măsurii în care
existența lor solicită schimbarea acesteia.
• Identificarea factorilor determinanți care conduc la sau împiedică manifestarea impactului
așteptat în vederea susținerii deciziilor de luat în vederea asigurării acestuia sau a
programelor viitoare (pentru a doua evaluare).
Tip de acțiuni:
• construcția/
modernizarea
și
extinderea
spațiului
de
producție/servicii
microintreprinderilor, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale;
• crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv
dezvoltarea serviciilor aferente.
Intervențiile din această axă sunt complementare cu investiții realizate din alte surse de
finanțare (POC, POCU, PNDR, Cosme şi Horizon 2020, programe gestionate de Ministerul
Energiei, IMM-uri și Mediul de Afaceri şi diferite scheme de finanţare iniţiate de Ministerul
Finanţelor Publice)
Întrebările de evaluare conform PME:
• În ce măsură a contribuit POR la consolidarea poziției pe piață și rata de supraviețuire a
microîntreprinderilor (efecte nete)?
• În ce măsură a stimulat POR competitivitatea economică a IMM-urilor, prin îmbunătățirea
productivității muncii?
• Ce tipuri de intervenții s-au dovedit a fi eficiente și care au fost cele care au întâmpinat
cele mai semnificative blocaje? Care sunt caracteristicile cheie (inclusiv de context) pentru
aceste mecanisme?
• Există exemple de bune practici (din perspectiva eficacității/impactului) în ceea ce
privește intervențiile de promovare a inovării și competitivității?
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•

În ce măsură efectul asupra creșterii locurilor de muncă este sustenabil?

Principalele concluzii ale evaluării anterioare (2019):
• POR propune soluţii de finanţare pe baza nevoilor distincte ale IMM (ex. operaţiunea 2.2.B
instrumente financiare, fond de capital de risc, operaţiunea 2.1.B incubatoare/
acceleratoare de afaceri.
• Incubatoarele de afaceri (IA) se confruntă cu dificultăţi financiare mari, nefiind subiect de
creditare pentru sistemul bancar iar capacitatea lor de a furniza servicii specializate sau
cu valoare adăugată mare este slabă, de unde şi incapacitatea de autosusţinere financiară.
• Principiul parteneriatului a fost foarte bine instrumentat în etapa de programare şi
necesită urmărirea/ îmbunătățirea acestuia şi în etapa de implementare.
• Cel mai mare număr de proiecte s-a depus de către microîntreprinderi (3322 proiecte) și,
respectiv, incubatoare de afaceri (71 proiecte), urmate de IMM-uri (1552 proiecte).
Indicatori cheie în cadrul de performanță al programului7
PI 2.1
Indicatori de rezultat8
(1S3) Rata de supraviețuire a microîntreprinderilor la 3 ani de
la înființare (%)

Referință
2011
62,809

Indicatori de realizare
(CO01) Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite (Întreprinderi)
(CO02) Investiție productivă: Număr de societăți care primesc granturi
(CO04) Investiție productivă: Număr de societăți care beneficiază de
sprijin nefinanciar
(CO06) Investiție productivă: Investiții private combinate cu sprijinul
public pentru întreprinderi (granturi) (în EUR)

PI 2.2
Indicatori de rezultat10
(1S4) Productivitatea muncii în IMM-uri (RON)

Referință
2011
216.30411

Indicatori de realizare
(CO01) Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite (Întreprinderi)
(CO02) Investiție productivă: Număr de societăți care primesc granturi
(CO03) Investiție productivă: Număr de societăți care beneficiază de
sprijin financiar, altul decât granturile

Obiectiv
2023
72,80

Obiectiv 2023
1.115
975,00
140,00
50.000.000

Obiectiv
2023
316.479,00

Obiectiv 2023
435
100
335

7

Conform Documentului Cadru de Implementare al POR-2016
Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv
9
Regiuni mai puțin dezvoltate
10 Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv
11
Regiuni mai puțin dezvoltate
8
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(CO06) Investiție productivă: Investiții private combinate cu sprijinul
public pentru întreprinderi (granturi) (în EUR)
(CO07) Investiție productivă: Investiții private combinate cu sprijinul
public pentru întreprinderi (altele decât granturi) (în EUR)
Cadrul de implementare POR nu specifică indicatori de impact.

200.000.000
285.000.000

Dinamica indicatorilor
PI 2.1
ID
1S3
F12
S13

CO01
CO01

F

CO02

S

CO02

F

CO04

S

CO04

F

CO06

S

CO06

2018
Total

2017
Total

2016
Total

2015
Total

2014
Total

-

0,00

64,30

53,50

51,90

395
1.881

4
539

0,00
2.500

0,00
0,00

0,00
0,00

395

4

0,00

0,00

1.854

539

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

0,00

0,00

0,00

0,00

1.233.646,24

0,00

0,00

0,00

0,00

38.751.964,28

0,00

0,00

0,00

0,00

2014
Total
223.070

0,00

Indicator
Rata de supraviețuire a
microîntreprinderilor la 3 ani
de la înființare (%)
Număr de societăți sprijinite
Număr de societăți sprijinite
Număr de societăți care
beneficiază de sprijin financiar
altul decât granturile
Număr de societăți care
beneficiază de sprijin financiar
altul decât granturile
Investiții private combinate cu
sprijinul public pentru
întreprinderi (altele decât
granturile) EUR
Investiții private combinate cu
sprijinul public pentru
întreprinderi (altele decât
granturile) EUR
Investiție productivă: Investiții
private combinate cu sprijinul
public pentru întreprinderi
(granturi) (în EUR)
Investiție productivă: Investiții
private combinate cu sprijinul
public pentru întreprinderi
(granturi) (în EUR)

PI 2.2
ID
1S4
F14

CO01

S15

CO01

Indicator
Productivitatea muncii
în IMM-uri (RON)
Număr de societăți
sprijinite
Număr de societăți
sprijinite

2018
Total
0,00

2017
Total
260.753

2016
Total
2.421.933

1

0,00

0,00

2015
Total
235.32
7
0,00

825

13

2.500

0,00

0,00

12

Realizare efectivă – valoare cumulată
Prognoză furnizată de către beneficiari - valoare cumulată
14 Realizare efectivă – valoare cumulată
15 Prognoză furnizată de către beneficiari - valoare cumulată
13
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F

CO02

S
CO02
F

CO03

S

CO03

F

CO06

S

CO06

F

CO07

S

CO07

Investiție productivă:
Număr de societăți
care primesc granturi
Investiție productivă:
Număr de societăți
care primesc granturi
Investiții private
combinate cu sprijinul
public pentru
întreprinderi (altele
decât granturile) EUR
Investiții private
combinate cu sprijinul
public pentru
întreprinderi (altele
decât granturile) eur
Investiție productivă:
Investiții private
combinate cu sprijinul
public pentru
întreprinderi (granturi)
Investiție productivă:
Investiții private
combinate cu sprijinul
public pentru
întreprinderi (granturi)
Investiție productivă:
Investiții private
combinate cu sprijinul
public pentru
întreprinderi (altele
decât granturile)
Investiție productivă:
Investiții private
combinate cu sprijinul
public pentru
întreprinderi (altele
decât granturile)

Evoluția contractărilor
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0,00

0,00

0,00

805

13

2.500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

400.000.0
00

0,00

0,00

181.806,78

0,00

0,00

0,00

0,00

423.732.203,
11

8.570.289
,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.000.000,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

Sept.2018

Apr.-mai.
2020

Dif.

9

Cereri de finanțare depuse
Contracte semnate
Proiecte finalizate
Suma proiectelor acceptate față de alocare
9 apeluri la nivel național, inclusiv ITI

494516
2560
438
146,88%

808917
302718
1892
124%

63,58%
+18,24%
+332%
-22,88%

Situația datelor înregistrate în MYSMIS
Număr de cereri de finanțare depuse (coduri MySMIS)19
8089
Contracte în implementare conform indicatorilor financiari POR20
3027
Contracte în implementare conform datelor primite din partea ADR
2942
Număr de proiecte introduse în baza cu indicatori de rezultat 27.05.2020
0
Din care PI 2.1 OS 21, Pentru Indicatorul 1S3
0
Număr de proiecte introduse în baza cu indicatori de rezultat 27.05.2020
0
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat
0
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii de 0
rezultat
Indicatori de realizare comuni și specifici programului
Număr de proiecte cu indicator CO01 - Număr de societăți sprijinite
2533
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă
2529
Număr de proiecte cu indicator CO02 - Număr de societăți care primesc
2536
granturi
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă
2533
Număr de proiecte cu indicator CO04 - Număr de societăți care primesc
sprijin nefinanciar
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă
2531
Număr de proiecte cu indicator CO06 - Investiții private combinate cu
sprijinul public pentru întreprinderi
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă
2530
Din care PI 2.2 OS 22Pentru Indicatorul 1S4
Număr de proiecte introduse în baza cu indicatori de rezultat 27.05.2020
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii de
rezultat
Indicatori de realizare comuni și specifici programului
Număr de proiecte cu indicator CO01 - Număr de societăți sprijinite
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă
Număr de proiecte cu indicator CO02 - Număr de societăți care primesc
granturi
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă

1
1
1
1

2533
2529
2536
2533

16

Raport de evaluare inițială
În conformitate cu indicatorii financiari_ rezumat POR 30.04.2020
18 Conform situațiilor primite de la nivel regional
19
Coloana ”număr de proiecte acceptate”
17

20

Coloana ”număr de proiecte acceptate”
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Număr de proiecte cu indicator CO03 - Număr de societăți care beneficiază
de sprijin financiar, altul decât granturile
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă
Număr de proiecte cu indicator CO06 - Investiții private combinate cu
sprijinul public pentru întreprinderi (granturi)
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă
Număr de proiecte cu indicator CO07 - Investiții private combinate cu
sprijinul public pentru întreprinderi (altele decât granturile)
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă
Distribuția regională a contractelor în implementare conform date ADR
NORD
NORD
BI CENTRU MUNTENIA EST
VEST
OLTENIA VEST
Implem. 0
394
410
331
548
314
310

1
1
2536
2530
1
1

SUD
EST total
605
2942

Număr de cereri de finanțare depuse pe categorii de beneficiari:
Nr Categorie beneficiari
Cereri de finanțare
1 Întreprindere mică
1178
2 Întreprindere mijlocie
711
3 Microintreprindere
669
4 Cocietate cooperativă de gradul
1
I
5 Instituţie financiară
1
internaţională (FEI)
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AXA 3 - SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON
Caracteristicile intervenției:
Obiectivul Tematic 4 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon
în toate sectoarele;
Priorități de investiții:
•

•

PI 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în
sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale; Operațiunea B - Clădiri Publice;
Operațiunea C – Iluminat Public;
PI 3.2 - Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate
tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea planurilor
sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri de adaptare relevante pentru atenuare.

Tip de activități:
▪ Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban;
▪ Investiții destinate transportului electric și nemotorizat;
▪ Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană.
Intervențiile din această axă vor asigura complementaritatea cu alte investiții realizate din
alte surse de finanțare.
Scopul evaluărilor AP 121:
•
•

Determinarea impactului net al intervențiilor prevăzute în cadrul axei prioritare AP3
asupra eficienței sistemului energetic și nivelului de emisii de dioxid de carbon și
identificarea acțiunilor care care au contribuit major la schimbările înregistrate.
Identificarea altor efecte neanticipate prin logica de intervenție a POR și a măsurii în
care existența lor solicită schimbarea acesteia.
Identificarea factorilor determinanți care conduc la sau împiedică manifestarea
impactului așteptat în vederea susținerii deciziilor de luat în vederea asigurării acestuia
sau a programelor viitoare (pentru a doua evaluare).

Întrebările de evaluare conform PME:
–
–
–

21

IE 1 - În ce măsură a contribuit POR la reducerea consumului de energie la nivelul clădirilor
rezidențiale, publice și la sistemele publice de iluminat finanțate și la atingerea țintelor
indicatorilor de rezultat aferenți OS?
IE 2 - În ce măsură a contribuit POR la reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane unde
sunt implementate planuri de mobilitate urbană durabilă și la atingerea țintelor
indicatorilor de rezultat aferenți OS?
IE 3 - Ce tipuri de intervenții s-au dovedit a fi cele mai eficace și care au fost cele care au
întâmpinat cele mai semnificative blocaje? Care sunt caracteristicile cheie ale
mecanismelor care au contribuit la efectul/impactul obținut?

Conform Planului multianual de evaluare- 2019
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–

IE 4 - Care este nivelul de sustenabilitate a acțiunilor promovate de POR în domeniul
eficienței energetice?

Principalele concluzii ale evaluării anterioare (2019):
•

•

•

•

Implementarea AP3 satisfăcătoare din punct de vedere al capacității de lansare a
apelurilor și alocării bugetului, dar întârziată în privința începerii lucrărilor în cadrul celor
408 proiecte contractate. Se constată realizări din punct de vedere al eficienței
energetice, în principal în ceea ce privește clădirile (cu precădere cele rezidențiale), în
timp ce intervențiile privind mobilitatea urbană durabilă și iluminatul stradal sunt încă
întârziate;
Deși rata progresului real în implementarea proiectelor este foarte scăzută (sub 4% din
buget a fost cheltuit până acum), bugetul nerambursabil aferent proiectelor contractate
până la sfârșitul anului 2018 înregistrează un nivel satisfăcător (38,7% din alocarea
financiară la nivel de axă, comparabil cu progresul înregistrat la nivel european) și crește
rapid, ținând cont de numărul proiectelor aflate încă în proces de contractare (283) și
evaluare (427);
Până la momentul prezentului raport, au fost finalizate 34 de proiecte în domeniul
eficienței energetice în clădiri rezidențiale (PI 3.1.A). Investițiile în iluminatul stradal și în
mobilitatea urbană au putut fi analizate doar prin prisma informațiilor din cererile de
finanțare aferente proiectelor contractate;
SMIS nu permite monitorizarea corespunzătoare a aspectelor cheie ale ciclului de viață al
proiectului. Pare mai degrabă orientat spre îndeplinirea cerințelor de raportare pentru UE
decât pentru a furniza informații privind fiecare aspect-cheie al proiectului. Numărul de
proiecte între rapoartele produse prin intermediul SMIS diferă, în multe cazuri, lipsesc
datele referitoare la indicatorii țintă sau la indicatorii realizați și/ sau calitatea datelor
care pot fi găsite în sistem nu pare adecvată.

Indicatori cheie în cadrul de performanță al programului22
Prioritatea de Investiții 3.1
Indicator de rezultat23
Referință 2012
1S5 - Consumul de energie finală în clădirile publice
2,90
(Mtep)
1S6 - Consumul de energie finală în sectorul
0,96
rezidențial (Mtep)
1S7 - Consumul de energie finală în iluminatul public
669
(GWh)
Indicatori de realizare comuni și specifici programului
CO31 - Numărul de gospodării cu clasificare mai bună a consumului de
energie (kWh/an)
22

Obiectiv 2023
6,60
0,46
446

Obiectiv 2023
110.572,0024/
18.186,0025

Conform Documentului Cadru de Implementare al POR-2016

23

Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv
Regiuni mai puțin dezvoltate
25
Regiuni mai dezvoltate
24
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CO32 - Scădere a consumului anual de energie primară al clădirilor
publice (kWh/an)
1S8 - Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public
(KWh/an)
CO34 - Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (Echivalent tone de CO2)

Prioritatea de Investiții 3.2
Indicator de rezultat
(1S1026) Emisii GES provenite din transportul
rutier (mii tone echiv. CO2/an)
(1S927) Pasageri transportati în transportul public
urban în România (nr. pasageri)

Referință 2012
14.211,38

28.567.324,00/
2.797.305,00
3.214.049,00/
501.262,00
215.899,00/
12.843,00

Obiectiv 2023
17.750,44

970.000.000,0028/ 1.110.000.000,00/
930.000.000,00
1.030.000.000,

Indicatori de realizare comuni și specifici programului
(1S11) Operațiuni implementate destinate transportului public și
nemotorizat (operațiuni)
(1S12) Operațiuni implementate destinate reducerii emisiilor de CO2
(altele decât cele pentru transport public și nemotorizat) (operațiuni)
CO15 Transport urban: Lungimea totală a liniilor de tramvai și de
metrou30 noi sau îmbunătățite (km)

Obiectiv 2023
5029/3
45/ 1
-/ 1031

26

Sursa furnizată de către Ministerul Mediului (MM);
Sursa furnizată de către către Institutul Naţional de Statistică
28
Prima valoare se referă la regiunile mai puțin dezvoltate și a doua la regiunile mai dezvoltate
29 Sursa anuală a datelor Rapoarte de monitorizare POR-MYSMIS
30 Ȋn cadrul POR nu se finanțează sistemele de transport cu metroul
31
Aplicabil doar pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov
27
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ID

Indicator

1S5

Consumul de energie finală
- 32
în clădirile publice (Mtep)
Consumul de energie finală
0,80
în
sectorul
rezidențial
(Mtep)
Consumul de energie finală
553
în iluminatul public (GWh)
Numărul de gospodării cu
0,00
0,00
clasificare mai bună a
consumului de energie –
regiuni
mai
puțin
dezvoltate
Numărul de gospodării cu
7.181
34
clasificare mai bună a
consumului de energie –
regiuni
mai
puțin
dezvoltate
Numărul de gospodării cu 19.596,00
0,00
clasificare mai bună a
consumului de energie –
regiuni mai dezvoltate
Numărul de gospodării cu 48.950,00
39
clasificare mai bună a
consumului de energie –
regiuni mai dezvoltate
Scădere a consumului anual
0,00
0,00
de energie primară al
clădirilor publice – regiuni
mai putin dezvoltate
Scădere a consumului anual 200.722.544 11.581.220,66
de energie primară al
clădirilor publice – regiuni
mai puțin dezvoltate
Scădere a consumului anual
0,00
0,00
de energie primară al
clădirilor publice – regiuni
mai dezvoltate
Scădere a consumului anual
1.462.316
280.040,05
de energie primară al
clădirilor publice Scădere a
consumului
anual
de
energie primară al clădirilor
publice regiuni mai
dezvoltate
Număr
de
utilizatori
0,00
0,00
suplimentari de energie
conectați
la
rețele
inteligente

1S6
1S7
F33

CO31

S34

CO31

F

CO31

S

CO31

F

CO32

S
CO32
F

CO32

S

CO32

F – CO33
S

32

2018
Total

2017
Total
0,18

2016
Total
0,17

2015
Total
0,19

2014
Total
0,19

0,80

0,80

0,80

595

601

461

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nu sunt date disponibile
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F

CO34

S

CO34

F

CO34

S

CO34

F

1S8

S

1S8

Reducerea gazelor cu efect
de seră: Scădere anuală
estimată a gazelor cu efect
de seră – regiuni mai puțin
dezvoltate
Reducerea gazelor cu efect
de seră: Scădere anuală
estimată a gazelor cu efect
de seră – regiuni mai puțin
dezvoltate
Reducerea gazelor cu efect
de seră: Scădere anuală
estimată a gazelor cu efect
de seră – regiuni mai
dezvoltate
Reducerea gazelor cu efect
de seră: Scădere anuală
estimată a gazelor cu efect
de seră – regiuni mai
dezvoltate
Scădere anuală estimată a
gazelor cu efect de seră –
regiuni mai dezvoltate
Scădere anuală estimată a
gazelor cu efect de seră –
regiuni mai dezvoltate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

868.620,00

11.621,14

0,00

0,00

0,00

32.276,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.928,00

1.190,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

640.899,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prioritatea de Investiții 3.2
Indicator de rezultat
(1S1035) Emisii GES provenite din transportul
rutier (mii tone echiv. CO2/an)
(1S936) Pasageri transportați în transportul public
urban în România (nr. Pasageri)

Referință 2012
14.211,38

Obiectiv 2023
17.750,44

970.000.000,0037/ 1.110.000.000,00/
930.000.000,00
1.030.000.000,

Indicatori de realizare comuni și specifici programului
(1S11) Operațiuni implementate destinate transportului public și
nemotorizat (operațiuni)
(1S12) Operațiuni implementate destinate reducerii emisiilor de CO2
(altele decât cele pentru transport public și nemotorizat) (operațiuni)
CO15 Transport urban: Lungimea totală a liniilor de tramvai și de
metrou39 noi sau îmbunătățite (km)

Obiectiv 2023
5038/3
45/ 1
-/ 1040

33

Realizare efectiva – valoare cumulata
prognoză furnizată de către beneficiari - – valoare cumulata
35
Sursa furnizata de către Ministerul Mediului (MM);
36 Sursa furnizata de către către Institutul Naţional de Statistică
37
Prima valoare se refera la regiunile mai putin dezvoltate si a doua la regiunile mai dezvoltate
38 Sursa anuală a datelor Rapoarte de monitorizare POR-MYSMIS
39 Ȋn cadrul POR nu se finanțează sistemele de transport cu metroul
40
Aplicabil doar pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov
34
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PI.3.2

ID

Indicator

1S10

Emisii
GES
provenite din
transportul
rutier
Pasageri
transportați
în transportul
public urban
în România –
regiuni
mai
puțin
dezvoltate
Pasageri
transportați
în transportul
public urban
în România –
regiuni
mai
dezvoltate
Lungimea
totală
a
liniilor
de
tramvai și de
metrou
noi
sau
îmbunătățite
– regiuni mai
puțin
dezvoltate
Numărul de
gospodării cu
clasificare
mai bună a
consumului
de energie –
regiuni
mai
puțin
dezvoltate
Operațiuni
implementate
destinate
transportului
public
și
nemotorizatregiuni
mai
puțin
dezvoltate
Operațiuni
implementate
destinate
transportului
public
și
nemotorizat –
regiuni
mai
dezvoltate

1S9

1S9

F42

CO15

S43

CO15

S

1S11

S

1S11

2018
Total
-

2015
Total
15.093,54

2014
Total
15.039,58

1.261.004

1.240.000.000

1.200.000.000

606.779

619.066

780.000.000

960.000.0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

0,00

0,00

0,00

0,00

41

1.251.633

612.348
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2017
Total
17.280,33

2016
Total
16.214,83

1.280.882

17

S

1S12

Operațiuni
implementate
destinate
reducerii
emisiilor de
CO2
(altele
decât
cele
pentru
transport
public
și
nemotorizat)
- regiuni mai
puțin
dezvoltate

1

0,00

0,00

0,00

0,00

Cadrul de implementare POR nu specifică indicatori de impact.
Evoluția contractărilor

Sept.2018

Cereri de finanțare depuse
Contracte aprobate și contractate
Proiecte finalizate
Suma proiectelor acceptate față de alocare

1286
408
34
139%

Apr.-mai.
2020
1455
826
112
138%

Dif.
11,6%
102,45%
-1%

Nr. de apeluri: 29

41

Nu sunt date disponibile
Realizare efectivă – valoare cumulată
43 Prognoză furnizată de către beneficiari - valoare cumulată
42
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Situația datelor înregistrate în MYSMIS
Număr de cereri de finanțare depuse (coduri MySMIS)44
Contracte în implementare conform indicatorilor financiari POR45
Contracte în implementare conform datelor primite din partea ADR
Număr de proiecte introduse în baza cu indicatori de rezultat 27.05.2020
Din care PI 3.1 OS 3.1
Pentru Indicatorul 1S5
Număr de proiecte cu valoare de referință pentru indicatorii de rezultat
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii
de rezultat
Pentru Indicatorul 1S6
Număr de proiecte cu valoare de referință pentru indicatorii de rezultat
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii
de rezultat
Pentru Indicatorul 1S7
Număr de proiecte cu valoare de referință pentru indicatorii de rezultat
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii
de rezultat
Din care PI 3.2 OS 3.2
Pentru Indicatorul 1S10
Număr de proiecte cu valoare de referință pentru indicatorii de rezultat
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii
de rezultat
Pentru Indicatorul 1S9
Număr de proiecte cu valoare de referință pentru indicatorii de rezultat
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii
de rezultat
Indicatori de realizare PI 3.1
Număr de proiecte cu indicator CO31 - Numărul de gospodării cu clasificare
mai bună a consumului de energie
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă
Număr de proiecte cu indicator CO32- Scădere a consumului anual de energie
primară al clădirilor publice
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă
Număr de proiecte cu indicator 1S8- Scăderea consumului anual de energie
primară în iluminat public
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă
Număr de proiecte cu indicator CO34 - Reducerea gazelor cu efect de seră:
Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă
Indicatori de realizare PI 3.1
44

Coloana ”număr de proiecte acceptate”

45

Coloana ”număr de proiecte acceptate”
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1455
826
778
1351
671
69
71
60
327
9
6
6
119
10
10
6
118
6
5
5
116
3
4
1
388
388
739
736
124
123
1267
1262

19

Număr de proiecte cu indicator CO31 - Numărul de gospodării cu clasificare
mai bună a consumului de energie
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă
Număr de proiecte cu indicator CO32- Scădere a consumului anual de energie
primară al clădirilor publice

388
388
739

Indicatori de realizare PI 3.2
Număr de proiecte cu indicator 1S11 - Operațiuni implementate destinate
transportului public și nemotorizat
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă
Număr de proiecte cu indicator 1S12- Operațiuni implementate destinate
reducerii emisiilor de CO2
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă
Număr de proiecte cu indicator CO15- Transport urban: Lungimea totală a
liniilor de tramvai și de metrou46 noi sau îmbunătățite
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă

121
117
36
23
1
1

Distribuția regională a contractelor în implementare (semnate) conform date ADR
NORD
BI CENTRU MUNTENIA EST
92
91
72
59

NORD
VEST
160

OLTENIA VEST
89
129

SUD
EST total
86
778

În funcție de tipologia organizației, beneficiarii sunt:
Categorie
Autoritate a administrației publice centrale finanțată integral de la bugetul de
stat sau BAS
Autoritate a administrației publice centrale finanțată parțial din venituri proprii
şi bugetul de stat sau BAS
Institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții
publice
Instituția prefectului
Instituție de învățământ pre-universitar de stat acreditată
Instituții din sistemul judiciar
Instituții publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului județean
Instituții publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului
local/primarului
Subdiviziune administrativ-teritorială a municipiului
Unitate administrativ teritorială nivel județean
Unitate administrativ teritorială nivel local
Total

46

număr
76
13
1
2
2
1
14
35
135
109
999
1387

Ȋn cadrul POR nu se finanțează sistemele de transport cu metroul
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AXA 4 - SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE
Caracteristicile intervenției:
Obiectivul Tematic:
- OT 4 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în
toate sectoarele;
- OT 6 - Conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor;
- OT 9 - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de
discriminare;
- OT 10 - Investițiile în educație, calificare și formare profesională pentru dobândirea de
competențe și învățare pe tot parcursul vieții.
Priorități de investiții:
• PI.4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate
tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile
de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor;
• PI.4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor,
regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de
reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului;
• PI.4.3. Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților
defavorizate din regiunile urbane și rurale;
• PI.4.4. Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare cu două obiective specifice.
Obiective specifice aferente PI.4.4.:
• OS41 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții
bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
• OS42 - Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau
neutilizate din muncipiile resedință de județ;
• OS43 - Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate
în municipiile reședință de județ din România;
• OS44 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie
timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă;
• OS45 - Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de
muncă.
Scopul evaluărilor AP 4:
• Determinarea măsurii în care POR 2014 – 2020, prin intervențiile din cadrul AP 4, a
contribuit la o dezvoltare urbană sustenabilă.
• Identificarea altor efecte neanticipate prin logica de intervenție a POR și a măsurii în care
existența lor solicită schimbarea acesteia.
• Identificarea factorilor determinanți care conduc la sau împiedică manifestarea impactului
așteptat în vederea susținerii deciziilor de luat în vederea asigurării acestuia sau a
programelor viitoare (pentru a doua evaluare).
Întrebările de evaluare conform PME:
• În ce măsură a contribuit POR la consolidarea poziției pe piață și rata de supraviețuire a
microîntreprinderilor (efecte nete)?
• În ce măsură a stimulat POR competitivitatea economică a IMM-urilor, prin îmbunătățirea
productivității muncii?

POR 2014-2020 - Călătoria continuă!

21

•
•
•

Ce tipuri de intervenții s-au dovedit a fi eficiente și care au fost cele care au întâmpinat
cele mai semnificative blocaje? Care sunt caracteristicile cheie (inclusiv de context) pentru
aceste mecanisme?
Există exemple de bune practici (din perspectiva eficacității/impactului) în ceea ce
privește intervențiile de promovare a inovării și competitivității?
În ce măsură efectul asupra creșterii locurilor de muncă este sustenabil?

Tip beneficiari:
• autoritățile publice locale (posibil în parteneriat cu operatorul de transport public) din
municipiile reședință de județ;
• autoritățile publice locale (posibil în parteneriat cu operatorul de transport public) din
municipiile reședință de județ;
• autoritățile și instituțiile publice locale din municipiile reședință de județ (exclusiv
localitățile din zona funcțională urbană);
• unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale administraţiei publice locale)
din municipiile reședință de județ (inclusiv localitățile din zona funcțională urbană, după
caz).
Intervențiile din această axă sunt complementare cu investiții realizate din alte surse de
finanțare (POCU, POC, PNDR).
Principalele concluzii ale evaluării anterioare:
• Efectele proiectelor, ce vor avea loc după finalizarea implementării, vor contribui în
principal la creșterea calității vieții, dar și a atractivității orașelor, ceea ce creează
premisele de dezvoltare socio-economică a acestora, prin atragerea populației și
întreprinzătorilor.
• Logica intervenției s-a verificat în mare măsură în implementare (tipologia acțiunilor de
finanțat a fost acoperitoare pentru nevoile APL, costurile eligibile au acoperit în mare
măsură investițiile, chiar dacă nu pentru toți beneficiarii; o parte din beneficiarii care au
răspuns anchetei prin chestionar au evidențiat și alte nevoi la nivel local neacoperite de
finanțări publice (străzi asfaltate, centre intermodale, pasaje rutiere și parcări, reabilitare
locuri de joacă și zone verzi existente, piețe agroalimentare noi, centre rezidențiale
pentru persoane vârstnice, utilitățile de tip termoficare și parcările din interiorul orașului
sau clădirile de patrimoniu cu altă destinație decât cele de vizitare).
• Lansarea apelurilor de proiecte de tip ”nefinalizate” și a proiectelor în parteneriat cu
MDRAP au avut ca efect accelerarea gradului de implementare a intervențiilor în cadrul
axei. Intervențiile în infrastructura de transport și cea educațională au răspuns cel mai
bine nevoilor comunităților locale.
• Principala limitare identificată în mecanismul de programare, și pentru care se apreciază
că trebuie identificate cu celeritate soluții, este că nu s-a corelat suficient partea de
pregătire a proiectelor cu alocările. Astfel, trebuie valorificat efortul de planificare
strategică și de pregătire a proiectelor realizat de primării, încât să se găsească surse
alternative de finanțare neacoperite în cadrul alocărilor actuale POR. Aspectul
complementarității fondurilor trebuie întărit din perspectiva "certitudinii finanțării", care
este o precondiție de fundamentare a bugetelor locale.
• Abordarea intervențiilor doar la nivelul unităților administrativ teritoriale conduce la
proiecte ce nu contribuie la dezvoltare regională, ci la dezvoltare locală, fără impact real
asupra diminuării disparităților regionale și că actuala lege a dezvoltării regionale nu
răspunde provocărilor actuale de dezvoltare. În această privință, intervențiile de
dezvoltare urbană integrată trebuie să includă și componenta economică, pentru a stimula
creșterea socio-economică bazată pe condiții de infrastructură îmbunătățită.
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Indicatori cheie în cadrul de performanță al programului47
PI 4.1 OS 41 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate
pe planurile de mobilitate urbană durabilă
Indicatori de rezultat48
Referință 2012 Obiectiv 202349
(1S10 ) Emisii GES provenite din transportul rutier (Mii 14.211,38
17.750,44
tone echiv. CO2/an)
(1S950) Pasageri transportati în transportul public 970.000.000,00 1.110.000.000,00
urban în România (nr. pasageri)
Indicatori de realizare comuni și specifici programului

Obiectiv
202351
50

(CO15) Transport urban: Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou52
noi sau îmbunătățite (km)
(C037) Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de 5.143.438,00
dezvoltare urbană integrate (persoane)
(1S11) Operațiuni implementate destinate transportului public și 50
nemotorizat (operațiuni)
(1S12) Operațiuni implementate destinate reducerii emisiilor de CO2 20
(altele decât cele pentru transport public și nemotorizat) (operațiuni)
PI 4.2 - OS42 - Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante
sau neutilizate din muncipiile resedință de județ
Indicatori de rezultat
Referință
Obiectiv
2012
2023
(1S13) Spații verzi în municipiile reședință de județ (metri 17,82
26
pătrați / locuitor)

Indicatori de realizare comuni și specifici programului
Obiectiv 2023
(CO38) Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele 106.306,00
urbane (mp)
PI 4.3 - OS43 - Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților
marginalizate în municipiile reședință de județ din România
Indicatori de rezultat
Referință
Obiectiv
2011
2023
(1S1453) Populația aflată în risc de sărăcie şi excluziune 82.844,00
80.607,00
socială din zonele marginalizate din municipiile reședință de
județ (persoane)

47

Conform Documentului Cadru de Implementare al POR-2016
Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv
49
În regiuni mai puțin dezvoltate
48

50

Sursa INS
În regiuni mai puțin dezvoltate
52 Ȋn cadrul POR nu se finanțează sistemele de transport cu metroul
53
Sursa INS/ Banca Mondială
51
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Indicatori de realizare comuni și specifici programului
(CO38) Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele
urbane (mp)
(CO39) Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite sau
renovate în zonele urbane (mp)
(1S15) Populație care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică,
economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință
de județ (persoane)

Obiectiv 2023
30.000
20.000
87.500

PI 4.4 - OS44 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la
educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă
Indicatori de rezultat

Referință
2013
(1S16) Rata brută de cuprindere în creşe a copiilor cu vârste
2,67
între 0-2 ani în mediul urban (%)
(1S17) Rata brută de cuprindere în învăţământul preşcolar (375,82
5 ani) în mediul urban (%)

Obiectiv
2023
5

Indicatori de realizare comuni și specifici programului
(CO35) Îngrijire a copiilor și educație: Capacitatea infrastructurilor de
îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin (persoane)
(1S19) Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin
(educație antepreșcolară) (persoane)
(1S20) Capacitatea infrastructurii care beneficiază de sprijin (educaţie
pentru învăţământ profesional şi tehnic) (persoane)
(1S21) Capacitatea infrastructurii care beneficiază de sprijin (învăţare pe
tot parcursul vieţii) (persoane)
(1S64) Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin
(educație preșcolară) (persoane)

Obiectiv 202354
22.750,00

90

5.000,00
7.520,00
230,00
10.000,00

PI 4.4 - OS45 - Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de
muncă
Indicatori de rezultat

Referință
2013
(1S18) Rata de cuprindere în învăţământul profesional și
54,35
tehnic în mediul urban (%) - anual

Obiectiv
2023
60,00

Indicatori de realizare comuni și specifici programului
Obiectiv 202355
(1S20) Capacitatea infrastructurii care beneficiază de sprijin (educaţie 7.520,00
pentru învăţământ profesional şi tehnic) (persoane)

54
55

În regiuni mai puțin dezvoltate
În regiuni mai puțin dezvoltate
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Dinamica indicatorilor PI 4.1
ID

Indicator

1S10

Emisii
GES
provenite
din
transportul rutier
Pasageri
transportați
în
transportul public
urban în România
– regiuni mai
puțin dezvoltate
Pasageri
transportați
în
transportul public
urban în România
– regiuni mai
dezvoltate
Lungimea totală a
liniilor de tramvai
și de metrou noi
sau îmbunătățite
- regiuni mai
puțin dezvoltate
Populație
care
trăiește în zonele
cu strategii de
dezvoltare
urbană integrate
- regiuni mai
puțin dezvoltate
Operațiuni
implementate
destinate
transportului
public
și
nemotorizat
–
regiuni mai puțin
dezvoltate
Operațiuni
implementate
destinate
reducerii
emisiilor de CO2
(altele decât cele
pentru transport
public
și
nemotorizat)–
regiuni mai puțin
dezvoltate

1S9

1S9

S

CO15

S

CO37

S57

1S11

S

1S12

56

Nu sunt date disponibile

57

Prognoză furnizată de către beneficiari

2018
Total
-

2015
Total
15.093,54

2014
Total
15.039,58

1.261.004

1.240.000.000

1.200.000.00
0

606.779

619.066

780.000.000

960.000.0000

12,13

0,00

0,00

0,00

0,00

827.015

0,00

0,00

0,00

0,00

19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56

1.251.633

612.348
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Total
17.280,33

2016
Total
16.214,83

1.280.882
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Dinamica indicatorilor PI 4.2
ID

Indicator

2018
Total
1S14 Spații verzi în municipiile
reședință de județ
CO38 Spațiu deschis creat sau
0,00
reabilitat în zonele urbane
(mp)

58

2017
Total
20,38

2016
Total
20,56

2015
Total
20,07

2014
Total
16,96

0,00

0,00

0,00

0,00

Dinamica indicatorilor PI 4.3
ID
Indicator

2018
2017 2016 2015 2014
Total
Total Total Total Total
1S14 Populația aflată în risc de sărăcie şi
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
excluziune
socială
din
zonele
marginalizate
din
municipiile
reședință de județ (persoane)
S CO38 Spațiu deschis creat sau reabilitat în 6.765,30 0,00 0,00 0,00
0,00
zonele urbane (mp)
S CO39 Clădiri publice sau comerciale 656,30
0,00 0,00 0,00
0,00
construite sau renovate în zonele
urbane (mp)
S 1S15 Populație care trăiește în zonele cu
571
0,00 0,00 0,00
0,00
intervenții în regenerarea fizică,
economică și socială a comunităților
marginalizate din municipii reședință
de județ (persoane)

Dinamica indicatorilor PI 4.4

58

Nu sunt date disponibile
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ID

Indicator

1S16

Rata brută de cuprindere în creşe a copiilor cu
vârste între 0-2 ani în mediul urban
Rata brută de cuprindere în învăţământul
preşcolar (3-5 ani) în mediul urban
Rata de cuprindere în învăţământul profesional
și tehnic în mediul urban
Îngrijire a copiilor și educație: Capacitatea
infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de
educație care beneficiază de sprijin (persoane)
Capacitatea infrastructurii de educație care
beneficiază de sprijin (educație antepreșcolară)
(persoane)
Capacitatea infrastructurii care beneficiază de
sprijin (educaţie pentru învăţământ profesional
şi tehnic)
Capacitatea infrastructurii care beneficiază de
sprijin (învăţare pe tot parcursul vieţii)
(persoane)
Capacitatea infrastructurii de educație care
beneficiază de sprijin (educație preșcolară)

1S17
1S18
CO35
S

1S19

S

1S20

S

1S21

S

1S64

2018
Total
6,50

2017
Total
0,00

2016
Total
0,00

2015
Total
0,00

2014
Total
0,00

97,40

0,00

0,00

0,00

0,00

42,00

41,80

42,50

44,80

47,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800

0,00

0,00

0,00

0,00

Contractări

Dec.2019

Cereri de finanțare depuse
Contracte aprobate și contractate
Suma proiectelor acceptate față de alocare

486
56
125,06%

Apr.-mai.
2020
486
311
169.86%

Dif.
0%
455,36%
+44,8%

Au fost lansate 7 apeluri de propuneri de proiecte
Situația datelor înregistrate în MYSMIS
Număr de cereri de finanțare depuse (coduri MySMIS)59
Contracte în implementare conform indicatorilor financiari POR60
Contracte în implementare conform datelor primite din partea ADR
Număr de proiecte introduse în baza cu indicatori de rezultat 27.05.2020
Din care PI 4.1 OS 41
Pentru Indicatorul 1S10
Număr de proiecte introduse în baza cu indicatori de rezultat 27.05.2020
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii de
rezultat
Pentru
Indicatorul 1S9
Număr de proiecte cu valoare de referință pentru indicatorii de rezultat
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat

59

Coloana ”număr de proiecte acceptate”

60

Coloana ”număr de proiecte acceptate”
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311
330
656
421
217
1
1
1
204
1
1

27

Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii de
rezultat
Indicatori de realizare comuni și specifici programului
Număr de proiecte cu indicator CO31 - Lungimea totală a liniilor de tramvai și
de metrou noi sau îmbunătățite
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă
Număr de proiecte cu indicator CO37 - Populație care trăiește în zonele cu
strategii de dezvoltare urbană integrate
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă
Număr de proiecte cu indicator 1S11 - Operațiuni implementate destinate
transportului public și nemotorizat
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă
Număr de proiecte cu indicator 1S12 - Operațiuni implementate destinate
transportului public și nemotorizat
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă
Din care PI 4.2 OS 42
Pentru Indicatorul 1S13
Număr de proiecte cu valoare de referință pentru indicatorii de rezultat
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii de
rezultat
Indicatori de realizare comuni și specifici programului
Număr de proiecte cu indicator CO38 - Spațiu deschis creat sau reabilitat în
zonele urbane
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă

1

36
30
61
57
219
217
53
47
56
56
0
1

59
59

Din care PI 4.3 OS 43

35

Pentru Indicatorul 1S14
Număr de proiecte cu valoare de referință pentru indicatorii de rezultat
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii de
rezultat

35
0
0

Indicatori de realizare comuni și specifici programului
Număr de proiecte cu indicator CO38 - Spațiu deschis creat sau reabilitat în
zonele urbane
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă
Număr de proiecte cu indicator CO39 - Clădiri publice sau comerciale
construite sau renovate în zonele urbane
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă
Număr de proiecte cu indicator 1S15 - Spațiu deschis creat sau reabilitat în
zonele urbane
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă
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126
42
42
34
28
50
50

28

Din care PI 4.4 OS 44

38

Pentru Indicatorul 1S16
Număr de proiecte cu valoare de referință pentru indicatorii de rezultat
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii
de rezultat

8
2
2

Din care PI 4.4 OS 45
Pentru Indicatorul 1S17
Număr de proiecte cu valoare de referință pentru indicatorii de rezultat
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii
de rezultat
Pentru Indicatorul 1S18
Număr de proiecte cu valoare de referință pentru indicatorii de rezultat
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii
de rezultat

Indicatori de realizare comuni și specifici programului
Număr de proiecte cu indicator CO35 - Capacitatea infrastructurilor de
îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă
Număr de proiecte cu indicator 1S19 Capacitatea infrastructurii de
educație care beneficiază de sprijin (educație antepreșcolară)
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă
Număr de proiecte cu indicator 1S20 - Capacitatea infrastructurii care
beneficiază de sprijin (educaţie pentru învăţământ profesional şi tehnic)
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă
Număr de proiecte cu indicator 1S21 Capacitatea infrastructurii care
beneficiază de sprijin (învăţare pe tot parcursul vieţii)
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă
Număr de proiecte cu indicator 1S64 Capacitatea infrastructurii de
educație care beneficiază de sprijin (educație preșcolară)
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă

106
67
0
2
2
39
0
0
0

46
4
4
41
37
42
42

69
68

Distribuția regională a contractelor în implementare conform date ADR
NORD
NORD
SUD
BI CENTRU MUNTENIA EST
VEST
OLTENIA VEST
EST total
31
16
43
38
53
71
38
41
330
Număr de cereri de finanțare depuse pe categorii de beneficiari:
Nr Categorie beneficiari
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finanțare
1
2
3
4

Autoritate a administraţiei publice centrale finanţată integral de la bugetul de
stat sau BAS
Instituții publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului
local/primarului
Unitate administrativ teritorială nivel judeţean
Unitate administrativ teritorială nivel local

15
4
1
466

AXA 5 - ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI URBAN ȘI CONSERVAREA, PROTECȚIA ȘI VALORIFICAREA
DURABILĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL
Caracteristici generale
Obiectivul Tematic 6 - Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor.
Priorități de investiții:
• 5.1 - Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și
cultural;
• 5.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor,
regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de
reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a
zgomotului.
Obiective specifice aferente
• OS51 - Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea
patrimoniului cultural și a identității culturale;
• OS52 - Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante
sau neutilizate din orasele mici, mijlocii si municipiul București.
Tip beneficiari:
▪ Autoritățile publice centrale şi locale;
▪ Unităţile de cult;
▪ ONG-uri, parteneriate între aceste entităţi.
Scopul evaluărilor AP 5:
• Determinarea măsurii în care POR 2014 – 2020, prin intervențiile din cadrul AP 4, a
contribuit la o dezvoltare urbană sustenabilă.
•
•

Identificarea altor efecte neanticipate prin logica de intervenție a POR și a măsurii
în care existența lor solicită schimbarea acesteia.
Identificarea factorilor determinanți care conduc la sau împiedică manifestarea
impactului așteptat în vederea susținerii deciziilor de luat în vederea asigurării
acestuia sau a programelor viitoare (pentru a doua evaluare).

Întrebările de evaluare conform PME
• În ce măsură a contribuit POR la impulsionarea dezvoltării locale în orașele susținute
prin creşterea:
o numărului obiectivelor de patrimoniu în stare bună şi foarte bună de
conservare,
o activităţi de marketing şi promovare turistică,
o reconversia terenurilor degradate în spații verzi?
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•
•

Ce mecanisme/tipuri de intervenții s-au dovedit a fi eficace și de ce? Care sunt
principalele lecții învățate /de invățat în vederea îmbunătățirii logicii de intervenție
și de implementare a POR în cadrul acestei Axe Prioritare?
Care este nivelul de sustenabilitate a acțiunilor promovate de POR?

Intervențiile din această axă sunt complementare cu investiții realizate din alte surse de
finanțare.
Principalele concluzii ale evaluării anterioare (2019):
•

Restaurarea patrimoniului (rezultatele intervențiilor AP 5.1), pe termen mediu și
lung, cu un set de politici coerente și susținute la nivel central și local, va determina
dezvoltarea și diversificarea economiilor locale. Aceste intervenții sunt, în opinia
beneficiarilor și a factorilor interesați, de o deosebită importanță, având în vedere
potențialul deținut de România. Pentru localitățile de dimensiuni mai mici,
integrarea obiectivelor finanțate prin POR în circuite turistice și obținerea
statutului de stațiune turistică, poate reprezenta motorul revigorării economice cu
real impact asupra nivelului de trai al comunităților. Cu toate acestea, evaluarea
modului în care intervențiile vor contribui la diversificarea economiilor locale este
dificil de cuantificat, în lipsa unor indicatori și a surselor de colectare a acestora;

•

Intervențiile POR sunt complementare cu alte măsuri finanțate în cadrul PND, cu
programul Ro-Cultura, dar și cu programul european URBAN Innovative Actions.
Parteneriatele în implementarea proiectelor, capacitate financiară și asigurarea
unui management de proiect profesionist sunt premisele sustenabilității
intervențiilor;

•

În ceea ce privește stadiul actual al implementării POR, se poate afirma că nu se
conturează motive pentru a aprecia că operațiunile finanțate nu se vor finaliza în
termenul prevăzut. Cu toate că au existat întârzieri în demararea programului,
intervențiile din cadrul AP5 sunt aproape în totalitate în linie cu planurile de
activități. În baza analizei efectuate, s-a constat că doar aproximativ 8% dintre
contracte au înregistrat întârzieri, dar bună parte dintre beneficiarii în cauză au
reactualizat planul de activități. Există un număr mic de contracte (1,27%) ce au fost
considerate cu risc moderat sau mare;

•

La nivel regional, regiunea NV înregistrează un procent de absorbție superior celui
la nivel mediu european (27,13% față de 27% la aceeași dată) și regiunea SV Oltenia
are un procent puțin sub această medie (21,91%).

Indicatori cheie în cadrul de performanță al programului61
PI 5.1
Indicator de rezultat62
(1S22) Creșterea numărului de obiective de patrimoniu
în stare de conservare foarte bună și bună (obiective) –
(la trei ani)

61
62

Referință
2012
4.387,00

Obiectiv 2023
4.482,00

Conform Documentului Cadru de Implementare al POR-2016
Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv
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Indicatori de realizare comuni și specifici programului
(CO09) Turism durabil: Creșterea numărului preconizat de vizite la
siturile din patrimoniul cultural și natural și atracțiile care beneficiază de
sprijin (vizite/an)
(1S23) Obiective de patrimoniu cultural restaurate (obiective - anual)
CO09 Turism durabil: Creșterea numărului preconizat de vizite la siturile
din patrimoniul cultural și natural și atracțiile care beneficiază de sprijin
(vizite/an)
PI 5.2
Indicator de rezultat
(IS24) Spații verzi în orașele mici și mijlocii (metri
pătrați/ locuitor)

Referință 2011
16,65/10,63

Obiectiv 2023
41.000,00
4163/464
4.000,0065

Obiectiv 2023
26

Indicatori de realizare comuni și specifici programului
Obiectiv 2023
(C038) Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în 106.553,00/11.340,00
zonele urbane (metri pătrați66)
Contractări
Cereri de finanțare depuse
Contracte aprobate și contractate
Contracte finalizate
Suma proiectelor acceptate față de alocare
Nr de apeluri: 15

Dec.2018

Apr.-mai.
Dif.
2020
37367
52368
40,2%
69
236
278
17,79%
34
119,1%
155%
+35,9%

Situația datelor înregistrate în MYSMIS
Număr de cereri de finanțare depuse (coduri MySMIS)70
Contracte în implementare conform indicatorilor financiari POR71
Contracte în implementare conform datelor primite din partea ADR
Număr de proiecte introduse în baza cu indicatori de rezultat 27.05.2020
Din care PI 5.1 OS 51
Pentru Indicatorul 1S22
Număr de proiecte introduse în baza cu indicatori de rezultat 27.05.2020
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii de
rezultat
Pentru Indicatorul 1S24
Număr de proiecte cu valoare de referință pentru indicatorii de rezultat
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat

523
278
265
332
249
16
199
5
83
28
31

63

Regiuni mai puțin dezvoltate
Regiuni mai dezvoltate
65 Regiuni mai dezvoltate
66
Rapoarte de monitorizare POR-MYSMIS
64

67

Raport de evaluare inițială (pag.9)
În conformitate cu indicatorii financiari_ rezumat POR 30.04.2020
69 În conformitate cu indicatorii financiari_ rezumat POR 30.04.2020
70
Coloana ”număr de proiecte acceptate”
68

71

Coloana ”număr de proiecte acceptate”
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Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii de
rezultat
Indicatori de realizare comuni și specifici programului
Număr de proiecte cu indicator CO09 - Creșterea numărului preconizat de
vizite la siturile din patrimoniul cultural și natural și atracțiile care
beneficiază de sprijin
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă
Număr de proiecte cu indicator 1S23 Obiective de patrimoniu cultural
restaurate
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă
Număr de proiecte cu indicator 1S38 Obiective de patrimoniu cultural
restaurate
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă
Dinamica indicatorilor PI 5.1
ID
Indicator
1S22
CO09

Creșterea numărului de obiective de
patrimoniu în stare de conservare foarte
bună și bună (obiective)
Creșterea numărului preconizat de
vizite la siturile din patrimoniul cultural
și natural și atracțiile care beneficiază
de sprijin

Dinamica indicatorilor PI 5.2
ID
Indicator
1S24

Spații verzi în orașele
mici și mijlocii (metri
pătrați/ locuitor) –
regiuni mai puțin
dezvoltate
1S24 Spații verzi în orașele
mici și mijlocii (metri
pătrați/ locuitor) –
regiuni mai dezvoltate
S CO38 Spațiu deschis creat sau
reabilitat în zonele
urbane - regiuni mai
puțin dezvoltate
S CO38 Spațiu deschis creat sau
reabilitat în zonele
urbane - regiuni mai
dezvoltate

72

2018
Total
0,0072

273
273
241
237
108
108

2018 2017 2016
Total Total Total
0,00 0,00 0,00

2015 2014
Total Total
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017
Total
18,96

2016 2015 2014
Total Total Total
19,92 17,81 16,86

15,36

15,43 16,15 16,62

1.316.588,28 1.102.739,92

89.633,00

22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sunt date disponibile

POR 2014-2020 - Călătoria continuă!

33

Distribuția regională a contractelor în implementare conform date ADR
NORD
BI CENTRU MUNTENIA EST
14
38
41
44

NORD
VEST
36

OLTENIA VEST
31
30

SUD
EST total
31
265

Cereri de
Nr Categorie beneficiari
finanțare
1 Asociație religioasă
4
2 Autoritate a administraţiei publice centrale finanţată integral de la bugetul de
4
stat sau BAS
3 Autoritate a administraţiei publice centrale finanţată parțial de la bugetul de
2
stat sau BAS
4 Instituţie de cult
112
5 Instituții publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului
3
local/primarului
6 Organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără
3
scop patrimonial)
7 Unitate administrativ teritorială nivel judeţean
61
8 Unitate administrativ teritorială nivel local
184
9 Alte categorii
1
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AXA 6 - ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE IMPORTANȚĂ REGIONALĂ
Caracteristicile intervenției:
Obiectivul Tematic 7 – Promovarea sistemelor de transport sustenabile și eliminarea
blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore;
Priorități de investiții:
• 6.a - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, obiectiv specific creșterea
gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane prin modernizarea infrastructurii de
transport rutier pentru conectarea la rețeaua TEN-T, în coordonare cu planurile de
dezvoltare regională;
• 6.b - Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel
redus de zgomot) și cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne
și maritime, porturile, legăturile multimodale și infrastructura aeroportuară, pentru
promovarea mobilității regionale și locale durabile, obiectiv specific creșterea gradului
de accesibilitate a zonei Deltei Dunării prin modernizarea transportului de călători pe
apă de dezvoltare regională.
Obiective specifice:
• OS61 - Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în
proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene;
Tip beneficiari: unitățile administrativ teritoriale, în calitate de administrator al
infrastructurii de transport rutier de interes judeţean.
Scopul evaluărilor AP 10:
• Identificarea impactului net al acțiunilor POR din cadrul axei prioritare AP 6, asupra
mobilității regionale;
• Identificarea altor efecte neanticipate prin logica de intervenție a POR și a măsurii
în care existența lor solicită schimbarea acesteia;
• Identificarea factorilor determinanti care conduc la sau împiedică manifestarea
impactului așteptat în vederea susținerii deciziilor de luat în vederea asigurării
acestuia sau a programelor viitoare (pentru a doua evaluare).
Întrebările de evaluare conform PME:
• În ce măsură a contribuit POR la creșterea gradului de accesibilitate a zonelor
rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T și la atingerea țintelor
indicatorilor de rezultat aferenți OS?
• Ce tipuri de intervenții/mecanisme s-au dovedit a fi mai eficace și de ce? Care sunt
principalele lecții învățate/de învățat din perspectiva logicii de intervenție și
implementare (din perspectiva eficacității) a AP a POR?
• Care este gradul de sustenabilitate al efectelor înregistrate din perspectiva
accesibilității a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T
promovată prin POR?
• În ce măsură a contribuit POR la diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea
durabilă a turismului:
o prin creșterea numărului mediu de angajați din stațiunile turistice și prin
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sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale
specifice?
În ce măsură elementele logicii de intervenție se verifică în practică (în
implementare)? (de exemplu efecte mai puternice din perspectiva dezvoltării
potențialului endogen se înregistrează când intervențiile finanțate sunt parte a unei
strategii teritoriale de dezvoltare – după cum concluzionează evaluările de impact
POR 2004-2013) Cum poate fi îmbunătățită logica intervenției în cadrul acestui AP
sau pentru intervenții similare viitoare?
Ce tipuri de intervenții/mecanisme de implementare s-au dovedit a fi eficace și de
ce?
Care este gradul de sustenabilitate a patrimoniului cultural și a dimensiunii
turismului în acțiunile promovate prin POR?
o

•

•
•

Cadrul de implementare POR nu specifică indicatori de impact.
Tip de acțiuni:
• Modernizarea si reabilitarea (pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți- creșterea
vitezei, siguranței rutiere, portanței etc.) reţelei de drumuri judeţene care asigură
conectivitatea, directă (drumuri județene sau trasee compuse din mai multe drumuri
județene legate direct) sau indirectă (drumuri județene/trasee legate de rețea prin
intermediul unui drum național modernizat) cu rețeaua TEN-T, construirea unor noi
segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres.
• Construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor
face parte din drumul judetean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii
și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației.
• Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea doar
pentru asigurarea conectivității directe la autostrazi TEN T a drumurilor județene)
şi construirea pasarelelor pietonale;
• Construirea/modernizarea de stații pentru transport public pe traseul drumului
județean.
• Realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și biciclisti (trasee
pietonale și piste pentru biciclisti unde situația din teren o permite), inclusiv
semnalistica verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică.
• Realizarea de perdele forestiere și parapeți pentru protecție, realizarea de investiții
suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de
condiții meteorologice extreme (provocate de schimbări climatice sau alte cauze
excepționale) – inundații, viscol etc.
Intervențiile din această axă sunt complementare cu investiții realizate din alte surse de
finanțare (POIM, PNDR, PNDL).
Principalele concluzii ale evaluării anterioare (2019):
• Au fost depuse 172 cereri de finanțare din toate regiunile, pentru toate tipurile de
proiecte, bugetul solicitat acoperind bugetul FEDR alocat în proporție de 282%.
Gradul de acoperire a alocării financiare prin bugetele contractate este de 165,8%,
până la 31.12.2018.
• La momentul de referință, proiectele contractate nu acopereau toate regiunile
și/sau tipurile de proiect, cele de tip SUERD și BI fiind încă în evaluare.
• Se previzionează atingerea până în anul 2023 a valorilor totale pentru indicatorii de
rezultat și realizare.
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•
•

Necontractarea până la data de referință a studiului a nici unui proiect din regiunea
București-Ilfov (regiune dezvoltată) semnalează un risc ridicat în privința atingerii
țintelor asumate pentru această categorie de regiune.
Contribuția importantă a proiectelor nefinalizate contractate se datorează în
principal faptului că acestea se aflau într-un stadiu avansat al lucrărilor, iar ghidul
solicitantului a răspuns nevoilor aplicanților și nu a suferit modificări pe parcurs.

Indicatori cheie în cadrul de performanță al programului73
Indicatori de rezultat74
Referință 2013
Obiectiv 2023
(1S25)
Populația
deservită
de
o 4,02575
5,150
infrastructură secundară modernizată care milioane/131.000,0076 milioane/149.000,00
asigură accesul
la coridoarele TEN-T
(persoane)
Indicatori de realizare
(CO13) Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite KM)
(CO14) Drumuri: Lungimea totală a drumurilor reconstruite
modernizate

Obiectiv 2023
5
sau 2.100,0077/
20,0078

73

Conform Documentului Cadru de Implementare al POR-2016
Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv
75
Regiuni mai puțin dezvoltate
74

76

Regiuni mai dezvoltate

77

Regiuni mai puțin dezvoltate
Regiuni mai dezvoltate

78

POR 2014-2020 - Călătoria continuă!

37

Dinamica indicatorilor
ID
Indicator
1S25

CO13
S CO14

S CO14

Populația
deservită de o
infrastructură
secundară
modernizată care
asigură accesul la
coridoarele TEN-T
(persoane)
Lungimea totală a
drumurilor nou
construite
Lungimea totală a
drumurilor
reconstruite sau
modernizate regiuni mai puțin
dezvoltate
Lungimea totală a
drumurilor
reconstruite sau
modernizate regiuni mai
dezvoltate

2018
Total
-79

2017
2016
Total
Total
2.482.908
0,00

2015 Total

2014 Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

242,10

0,00

0,00

0,00

0,00

3.503,60

2.042,17

0,00

0,00

0,00

Număr de cereri de finanțare depuse (coduri MySMIS)80
Contracte în implementare conform indicatorilor financiari POR81
Contracte în implementare conform datelor primite din partea ADR
Număr de proiecte introduse în baza cu indicatori de rezultat 27.05.2020
Din care PI 6.1 OS 61
Pentru Indicatorul 1S25
Număr de proiecte introduse în baza cu indicatori de rezultat 27.05.2020
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii de
rezultat
Pentru
Indicatorul 1S9
Număr de proiecte cu valoare de referință pentru indicatorii de rezultat
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii de
rezultat

79

Nu sunt date disponibile

80

Coloana ”număr de proiecte acceptate”

81

Coloana ”număr de proiecte acceptate”
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190
129
124
175
175
175
66
157
50
204
1
1
1

38

Indicatori de realizare comuni și specifici programului
Număr de proiecte cu indicator CO13 - Lungimea totală a drumurilor nou
construite
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă
Număr de proiecte cu indicator CO14- Drumuri: Lungimea totală a drumurilor
reconstruite sau modernizate
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă

Contractări

Sept.2018

Cereri de finanțare depuse
Contracte semnate (acceptate)
Suma proiectelor acceptate față de alocare

172
106
165,8%

Apr.-mai.
2020
190
129
253,28%

18
1
175
173

Dif.
10,46%
+21,7%
+87,48%

Situația datelor înregistrate în MYSMIS
Distribuția regională a contractelor în implementare conform date ADR
NORD
NORD
SUD
BI CENTRU MUNTENIA EST
VEST
OLTENIA VEST
EST total
27
1
17
12
7
31
14
15
124
Nr Categorie beneficiari
1 Unitate administrativ teritorială nivel judeţean
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Cereri de
finanțare
175
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AXA 7- DIVERSIFICAREA ECONOMIILOR LOCALE PRIN DEZVOLTAREA DURABILĂ A TURISMULUI
Cadrul de intervenție:
Obiectiv tematic (08) - Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă
și sprijinirea mobilității forței de muncă.
Prioritate de investiții (8b) - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă,
prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite
zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea
accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice.
Obiectiv specific (OS71) - Creșterea numărului mediu de salariați în stațiunile turistice.
Tip beneficiari: autorități publice locale/parteneriate.
Scopul evaluărilor AP 782:∙
În conformitate cu Planul Multianual de Evaluare pentru POR, evaluarea la nivelul AP7 are
următoarele obiective:
- Determinarea măsurii în care intervențiile POR 2014 – 2020 axate pe dezvoltarea
durabilă a stațiunilor turistice contribuie la creșterea ocupării forței de muncă și
creșterea economică în aceste zone;
- Identificarea altor efecte neanticipate prin logica de intervenție a POR și a măsurii
în care existența lor solicită schimbarea acesteia;
- Identificarea factorilor determinanți care conduc la sau împiedică manifestarea
impactului așteptat în vederea susținerii deciziilor de luat în vederea asigurării
acestuia sau a programelor viitoare (pentru a doua evaluare).
Principalele întrebări de evaluare proiectate pentru a răspunde obiectivelor menționate
sunt:
- IE1: În ce măsură a contribuit POR la diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a turismului prin creșterea numărului mediu de angajați din
stațiunile turistice și prin sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și
culturale specifice?
- IE2: În ce măsură elementele logicii de intervenție se verifică în practică (în
implementare)? (de exemplu efecte mai puternice din perspectiva dezvoltării
potențialului endogen se înregistrează când intervențiile finanțate sunt parte a unei
strategii teritoriale de dezvoltare – după cum concluzionează evaluările de impact
POR 2004-2013) Cum poate fi îmbunătățită logica intervenției în cadrul acestui AP
sau pentru intervenții similare viitoare?
- IE3: Ce tipuri de intervenții/mecanisme de implementare s-au dovedit a fi eficace și
de ce?
- IE4: Care este gradul de sustenabilitate a patrimoniului cultural și a dimensiunii
turismului în acțiunile promovate prin POR?
Domenii de intervenție:
- 090. Piste pentru biciclete și drumuri pietonale;
82

Conform Planului multianual de evaluare- 2019
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-

091. Dezvoltarea și promovarea potențialului turistic al zonelor naturale;
092. Protejarea, dezvoltarea și promovarea activelor turistice publice.

Forma de finanțare : grant nerambursabil
- Mecanisme teritoriale de furnizare: 03. Investiții teritoriale integrate și altele.

Principalele concluzii ale raportului de evaluare inițială83 au fost următoare:
1. Intervențiile din cadrul AP7 vizează prioritar, una dintre cele 4 componentele ale
atractivității turistice, respectiv componenta de infrastructură turistică;
2. Receptivitatea beneficiarilor față de oportunitățile de finanțare prin AP 7 este
ridicată, iar percepția acestora privind rolul investițiilor în atragerea ulterioară a
turiștilor este optimistă;
3. Caracterul integrat al intervențiilor la nivel de zonă este menit să crească eficiența
și impactul investițiilor (ex: AP6-intervenții în rețeaua de drumuri regionale; AP5investiții asupra patrimoniului cultural; AP4- investiții asupra dezvoltării urbane
durabile; AP2- promovarea competitivității IMM; M6-PNDR-diversificarea economiei
rurale);
4. În raport cu investițiile real realizate (infrastructură de transport, edilitară,
amenajare de spații publice) indicatorii de realizare sunt insuficient dezvoltați și
parțial adecvați.
Raportul menționat recomandă:
• Gestionarea sistemică la nivel național și regional a fluxurilor de turiști și abordarea
integrată a strategiilor de creștere a acestora, pentru diminuarea efectului de
”echilibru al distribuției84”;
• Utilizarea în perioada următoare de programare a unor indicatori cu un nivel mai
ridicat de adecvare la specificul intervențiilor.
Indicatori cheie din cadrul de performanță al programului85
Indicator de rezultat86

Referință
2013
490.717

Obiectiv
2023
(1S26) Numărul mediu de salariați în stațiunile turistice
495.624
Indicatori de realizare
Obiectiv
2023
(CO09) Număr de vizite la siturile din patrimoniul cultural și natural și 9.000
atracțiile care beneficiază de sprijin
1S27 Suprafață (mp) spații deschise/ clădiri create/ reabilitate în stațiuni 102.077
turistice/ Delta Dunării

83

Raport de evaluare, Axa prioritară 7, mai 2019
Efectul e fost evidențiat în gestiunea fluxurilor de persoane de către Agner Krarup Erlang, fiind preluat în multe domenii de activitate.
Succint modelul preia în plan social teoria vaselor comunicate arătând că oportunitatea creată într-un punct preia din fluxul punctului de
proximitate
85 Conform Documentului Cadru de Implementare al POR-2016
86 Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv
84
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Dinamica indicatorilor
ID
Indicator

S

2016
2015
Total
Total
516.018 505.542

2014
Total
498.179

534.963

1.817.614,0

279.640,94

0,00

0,00

0,00

1.381.764,68 194.879,31

0,00

0,00

0,00

Relevanță
Dinamica implementării
Cereri de finanțare depuse
Contracte semnate (implementare)
Număr de cereri acceptate
Contracte respinse/ reziliate
Proiecte finalizate
% cererilor acceptate față de alocare

87

2017 Total

-87

1S26

S88

Numărul mediu
de salariați în
stațiunile
turistice
CO09 Număr de vizite
la siturile din
patrimoniul
cultural și
natural și
atracțiile care
beneficiază de
sprijin
1S27 Suprafață (mp)
spații deschise/
clădiri create/
reabilitate în
stațiuni
turistice/ Delta
Dunării

2018 Total

Sept.2018
9589
25
76,74%

Apr.-mai.
2020
10990
38
43
18
1
125,38%

Dif.
+13%
+52%

+48,64%

Nu sunt date disponibile

88

Prognoză furnizată de către beneficiari – valoare cumulată
Raport de evaluare inițială
90 În conformitate cu indicatorii financiari_ rezumat POR 30.04.2020
89
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La nivelul AP7 au fost lansate 4 apeluri de proiecte: 2 la nivel național și 2 ITI/SUERD
Situația datelor înregistrate în MySMIS
Proiecte acceptate conform indicatorilor financiari POR91
Contracte în implementare conform datelor primite din partea ADR92
Din contracte semnate primite din partea ADR, filtru în funcție de cod SMIS:
Număr de proiecte introduse în baza de date cu indicatori de rezultat 27.05.2020,
(din care)
Număr de proiecte cu valoare de referință pentru indicatori de rezultat
Număr de proiecte cu valori țintă ale indicatorilor de rezultat
Număr de proiecte introduse în baza cu indicatori de rezultat 27.05.2020

43
38
32
1
0
37

Indicatori de realizare

Valoare
țintă
în
proiectele
în
implementare apr.-mai
2020
(CO09) Număr de vizite la siturile din patrimoniul cultural și 1.661.903,58
natural și atracțiile care beneficiază de sprijin
1S27 Suprafață (mp) spații deschise/ clădiri create/ 1.345.895,3
reabilitate în stațiuni turistice/ Delta Dunării
Distribuția regională a contractelor conform ADR:
NORD
NORD
BI CENTRU MUNTENIA
EST
VEST
7
6
4
5
Total beneficiari unici93,
din care UAT urban
Parteneriate (UAT urban +CJ)

OLTENIA
5

VEST
5

SUD
EST
9

total
43

27
26
1

91

Ib idem Coloana ”număr de proiecte acceptate”
Liste contracte semnate 25.05.2020. Fără Buzău și Vrancea pentru care nu s-au transmis coduri SMIS
93 Pentru cele 37 proiecte despre care există date conform Indicatorilor de rezultat_Proiecte 25.05.2020
92
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AXA 8- DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE ȘI DE SĂNĂTATE
Caracteristicile intervenției:
Obiectiv tematic: 09) Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și discriminării.
Prioritate de investiții: 9a) Investiția în infrastructura socială și de sănătate a urmărit
dezvoltarea la nivel local, regional și național prin:
o reducerea disparităților privind starea generală de sănătate a populației,
o promovarea incluziunii sociale determinate de accesul la servicii sociale, culturale
și recreaționale și
o prin tranziția serviciilor de la nivel instituțional la nivel comunitar.
Obiective specifice:
o OS81-Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel
secundar în special pentru zonele sărace și izolate (cu accent pe asistența
comunicare și ambulatorie, pe prevenție, radioterapie și tratamente paliative și pe
zonele rurale cu acces deficitar la servicii de sănătate);
o OS82- Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii medicale de urgență (UPU/
CPU), în special prin creșterea dotărilor și îmbunătățirea echipamentului de
transport;
o OS83- Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, în scopul creșterii gradului
de incluziune socială a persoanelor instituționalizate, cu accent pe îngrijirea
comunitară a persoanelor din grupuri vulnerabile în special prin centre de îngrijire
de zi.
Grupuri țintă:
• Populația din zonele/localitățile cu infrastructură de servicii sociale slab dezvoltate
și/sau care nu oferă condiții optime, conform standardelor de calitate;
• Populația din zonele/ localitățile cu infrastructură medicală insuficientă si calitate
neadecvată identificate.
Scopul evaluărilor AP 8 în conformitate cu Planul Multianual de Evaluare:
• Determinarea măsurii în care intervențiile POR 2014 – 2020 din cadrul axei prioritare
AP 8 contribuie la creșterea accesibilității la servicii sociale și de sănătate și la
creșterea calității acestor servicii;
• Identificarea altor efecte neanticipate prin logica de intervenție a POR și a măsurii
în care existența lor solicită schimbarea acesteia;
• Identificarea factorilor determinanți care conduc la sau împiedică manifestarea
impactului așteptat în vederea susținerii deciziilor de luat în vederea asigurării
acestuia sau a programelor viitoare (pentru a doua evaluare).
Principalele întrebări de evaluare proiectate pentru AP 8:
• În ce măsură a contribuit POR la creșterea accesibilității, calității și eficienței
serviciilor publice de sănătate, inclusiv de urgență și de la nivel secundar, în special
în zonele sărace/izolate?
• În ce măsură a contribuit POR la îmbunătățirea eficienței costurilor și calității în
îngrijirea de urgență din spitale, din perspectiva reducerii numărului de internări la
secțiile de boli acute în spitale/sau a numărului de paturi pentru internările acute,
prin constituirea unei rețele fizice și funcționale integrate de direcționare a
pacienților?
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•
•
•

În ce măsură a contribuit POR la creșterea acoperirii cu servicii sociale, pentru
grupurile vulnerabile vizate (bătrâni, copii proveniți din centrele de plasament,
persoane cu dizabilități provenite din centrele rezidențiale)?
Ce tipuri de intervenții/mecanisme de implementare s-au dovedit a fi eficace și de
ce?
Cum poate fi îmbunătățită logica intervenției în cadrul acestei AP sau pentru
intervenții similare viitoare? Care este nivelul de sustenabilitate al serviciilor sociale
și medicale și dimensiunea socială a acțiunilor promovate de POR?

Tip de investiții:
a. La nivelul infrastructurii de sănătate:
- Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor comunitare
integrate;
- Consolidarea infrastructurii ambulatorii prin reabilitarea/ modernizarea/
extinderea/ dotarea (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale) acestora;
- Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor UPU/CPU;
- Achiziția de ambulanțe, autospeciale și echipamente specializate dedicate situațiilor
de urgență;
- Reabilitarea spitalului județean Tulcea pentru ITI Delta Dunării.
Investițiile vor fi corelate cu investiții din AP4 POCU, coroborate cu investițiile din PNDR
măsura 7 și complementare cu investițiile din POCA în domeniul administrației publice din
sectorul sănătății.
b. La nivelul infrastructurii sociale:
- Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de
servicii sociale fără componentă rezidențială (centre de zi, centre de consiliere,
centre de reabilitare, cantine sociale);
- Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea de case de tip
familial, apartamente, locuințe protejate.
Investițiile în infrastructura socială pentru dezinstituționalizare și trecerea la servicii
rezidențiale sunt coroborate sinergic cu intervențiile de POCU AP4. Investițiile vor fi
coroborate cu PNDR măsura 7 și complementare cu investițiile din POCA în domeniul
administrației publice locale și centrale.
Principalele concluzii ale evaluării anterioare (2019):
- Scăderea ratei de internări continue în spital;
- Întârzieri în procesul de dezinstituționalizare a copiilor din sistemul de protecție
specială și de asigurare a persoanelor vârstnice cu servicii sociale îmbunătățite;
- Potențial de alterare a sustenabilității investițiilor în cazul UAT din mediul rural;
- Decalaje de parcurs la nivelul țintelor propuse de la depășiri de țintă (ex: servicii
medicale neacoperite pentru chintila inferioară 3,4% în 2018 față de ținta de 9,3%),
până la rate de realizare foarte modeste (ex: 3% din numărul de beneficiari persoane
cu dizabilități de servicii de dezinstituționalizare).
Indicatori cheie în cadrul de performanță al programului94

94

Conform Documentului Cadru de Implementare al POR-2016
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Indicator de rezultat95
IS28 Nevoi neacoperite de servicii pentru chintila inferioară (%)
IS29 Rata internărilor acute în spital din total internări (%)96
IS30 Gradul de acoperire cu servicii sociale pentru copiii 0-17 ani
(%)
IS31 Gradul de acoperire cu servicii sociale pentru persoanele cu
dizabilități (%)
IS32 Gradul de acoperire pentru persoane vârstnice (%)
IS33 Beneficiari ai serviciilor sociale de tip rezidențial, în
instituții de tip vechi (copii)
IS34 Beneficiari ai serviciilor sociale de tip rezidențial, în
instituții de tip vechi (persoane cu dizabilități)
Indicatori de realizare

Referință 2013 Obiectiv
2023
13,3 (2011)
9,3
40
35
0,9
3
0,37

1,4

0,81
4.331

3
1.731

16.411

15.111
Obiectiv
2023
230.000
230.000

CO36 Populație deservită de servicii medicale îmbunătățite (persoane)
1S35 Beneficiari de infrastructură medicală construită/reabilitată/ modernizată/
extinsă/ dotată (pentru serviciile medicale comunitare și ambulatorii)
1S36 Unități medicale construite/reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate
(pentru serviciile medicale comunitare și ambulatorii)
1S37i UPU/CPU
1S40 Beneficiari (copii) de infrastructură socială de zi reabilitată/ modernizată/
extinsă/ dotată (persoane)
1S41 Beneficiari (copii) de infrastructură socială de dezinstituționalizare
construită/reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată
1S42 Beneficiari (persoane cu dizabilități) de infrastructură socială de zi
reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (persoane)
1S43 Beneficiari (persoane cu dizabilități) de infrastructură socială de
dezinstituționalizare construită/reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată
1S44 Beneficiari (vârstnici) de infrastructură socială de zi reabilitată/
modernizată
1S71 Ambulanțe achiziționate
1S77 Spital județean reabilitat, extins, dotat

95
96

Dinamica implementării

Feb 2019

Cereri de finanțare depuse
Contracte semnate (implementare)
Cereri de finanțare aprobate
Proiecte finalizate
% cereri de finanțare aprobate/alocare

407
105
-

Apr.-mai.
2020
441
244
313
24
167%

280
35
75.000
750
10.000
516
62.040
1.140
1
Dif.
+8%
+132%
-

Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv
Indicator comun cu AP14
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Situația datelor înregistrate în MYSMIS
Număr de cereri de finanțare depuse (coduri MySMIS)97
Contracte în implementare conform datelor primite din partea ADR98 ,din care
Indicatori de rezultat
Număr de contracte pentru care sunt înregistrați indicatori de rezultat (valoare
de referință)
Număr de contracte pentru care sunt înregistrați indicatori de rezultat (valoare
țintă)
Indicatori de realizare
Număr de contracte pentru care sunt înregistrați indicatori de realizare (valoare
țintă)
Indicatori de rezultat

Valoare
țintă
2023

CO36 Populație deservită de servicii medicale
230.000
îmbunătățite (persoane)
1S35 Beneficiari de infrastructură medicală (pentru
230.000
serviciile medicale comunitare și ambulatorii)
1S36
Unități
medicale
construite/reabilitate/
modernizate/ extinse/ dotate (pentru serviciile
280
medicale comunitare și ambulatorii)
1S37i UPU/CPU
35
1S40 Beneficiari (copii) de infrastructură socială de zi
75.000
reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (persoane)
1S41 Beneficiari (copii) de infrastructură socială de
dezinstituționalizare
construită/reabilitată/
750
modernizată/ extinsă/ dotată
1S42 Beneficiari (persoane cu dizabilități) de
infrastructură socială de zi reabilitată/ modernizată/ 10.000
extinsă/ dotată (persoane)
1S43 Beneficiari (persoane cu dizabilități) de
infrastructură
socială
de
dezinstituționalizare
516
construită/reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată
1S44 Beneficiari (vârstnici) de infrastructură socială de
62.040
zi modernizată
1S71 Ambulanțe achiziționate
1.140
1S77 Spital județean reabilitat, extins, dotat
1
Dinamica indicatorilor
ID
Indicator
1S28

2018 Total

Nevoi neacoperite de -99
servicii pentru chintila
inferioară (%)

2017
Total

244
244
5
16
244

Val. în
Dif.
contractele
în derulare
575.106

+150%

4.772.693

+1975%

206

-26%

143

+309%

621

-99%

462

-38%

510

-95%

319

-38%

56.076

-10%

2016
Total
10,10

1168
-

2015
Total
11,10

+2%
-

2014
Total
12

97

Coloana ”număr de proiecte acceptate”
Liste contracte semnate 25.05.2020
99 Nu sunt date disponibile
98
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1S29

Rata internărilor acute
în spital din total
internări
1S30 Gradul de acoperire cu
servicii sociale pentru
copiii 0-17 ani (%)
1S31 Gradul de acoperire cu
servicii sociale pentru
persoanele cu
dizabilități (%)
1S32 Gradul de acoperire cu
servicii sociale pentru
persoane vârstnice (%)
1S33 Beneficiari ai serviciilor
sociale de tip
rezidențial, în instituții
de tip vechi (copii)
1S34 Beneficiari ai serviciilor
sociale de tip
rezidențial, în instituții
de tip vechi (persoane cu
dizabilități)
S100 CO36 Populație deservită de
servicii
medicale
îmbunătățite (persoane)
S - 1S35 Beneficiari
de
F
infrastructură medicală
construită/reabilitată/
modernizată/
extinsă/
dotată (pentru serviciile
medicale comunitare și
ambulatorii)
S
1S36 Unități medicale
construite/reabilitate/
modernizate/ extinse/
dotate (pentru serviciile
medicale comunitare și
ambulatorii)
S
1S37i Unități de primiri
urgențe/compartimente
de primiri
urgențe (nivel terțiar)
S
1S40 Beneficiari (copii) de
infrastructură socială de
zi reabilitată/
modernizată/ extinsă/
dotată (persoane)
S
1S41 Beneficiari (copii) de
infrastructură de

100

40,50

41

40,80

40

1,21

1,20

1,20

1,16

0,9

0,26

0,25

0,34

0,29

0,37

0,66

0,91

1,90

0,81

2.396,00

2.895,00

3.177,00

3.615,0

4.331,00

16.906,0

17.131,00 17.165,00 16.938,00 16.411,00

583.106,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.483.824,00 0,00

0,00

0,00

0,00

172

0,00

0,00

0,00

0,00

162

0,00

0,00

0,00

0,00

20

0,00

0,00

0,00

0,00

48

0,00

0,00

0,00

0,00

Prognoză furnizată de către beneficiari – valoare cumulată
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S

1S42

S

1S43

S

1S44

S

1S71

F

1S71
1S77

dezinstituţionalizare
construită/ reabilitată/
modernizată/extinsă/
dotată
Beneficiari (persoane cu
dizabilităţi) de
infrastructură socială de
zi
reabilitată/modernizată/
extinsă/ dotată
Beneficiari (persoane cu
dizabilităţi) de
infrastructură de dezinstituţionalizare
construită/
reabilitată/
modernizată/extinsă/
dotată
Beneficiari (vârstnici) de
infrastructură socială de
zi
reabilitată/modernizată/
Ambulanțe achiziționate
– regiuni mai puțin
dezvoltate
Ambulanțe achiziționate
- regiuni mai dezvoltate
Spital județean
reabilitat, extins, dotat

340

0,00

0,00

0,00

0,00

195

0,00

0,00

0,00

0,00

6.162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420

0,00

0,00

0,00

0,00

1.346,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Distribuția regională a contractelor în implementare conform ADR:
NORD
NORD
BI
CENTRU MUNTENIA
OLTENIA VEST
EST
VEST
41
46
56
37
31
33

SUDEST
46

Numărul de contracte de finanțare pe categorii de beneficiari
Categorie beneficiari
Autoritate a administrației publice centrale finanțată integral de la bugetul de
stat sau BAS
Instituție de cult
Instituții publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului județean
Instituții publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului
local/primarului
Organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop
patrimonial)
Unitate administrativ teritorială nivel județean
Unitate administrativ teritorială nivel local
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total
290

cereri
38
5
29
4
4
52
111

49

243101

Total

AXA 9- SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE
DIN MEDIUL URBAN
Caracteristicile intervenției
Obiectiv tematic:
09) Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și discriminării.
Priorități de investiții
9d - Efectuarea de investiții în contextul strategiilor de dezvoltare locală aflate sub
responsabilitatea comunității.
Obiective specifice:
• OS91 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune
socială, prin măsuri integrate.
Indicatori de rezultat propuși în cadrul axei
Tip beneficiari: grupurile de acțiune locală (GAL) prin membri lor (APL, ONG, IMM, alte
instituții).
Investiții în complementaritate cu POCU pentru comunitățile defavorizate (AP5- Dezvoltarea
locală plasată sub responsabilitatea comunității). Întreaga intervenție se implementează
prin mecanismul DLRC (dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității).
Scopul evaluărilor pentru AP9:
•
•
•

101

Determinarea contribuției nete a intervențiilor implementate prin intermediul AP 9
a POR 2014 – 2020 asupra reducerii numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială;
Identificarea altor efecte neanticipate prin logica de intervenție a POR și a măsurii
în care existența lor solicită schimbarea acesteia;
Identificarea factorilor determinanți care conduc la sau împiedică manifestarea
impactului așteptat în vederea susținerii deciziilor de luat în vederea asigurării
acestuia sau a programelor viitoare.

Pentru un cod SMIS nu a fost identificată intrarea în baza de date ”Indicatori de rezultate POR27_05_2020”
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Întrebările de evaluare proiectate în cadrul PME:
• În ce măsură a contribuit POR la dezvoltarea economică și socială a comunităților
marginalizate prin creșterea incluziunii sociale și combaterea sărăciei rezultate în
urma intervențiilor POR implementate?
• Abordarea integrată promovata prin aceasta axa prioritară conduce la rezultate mai
bune comparativ cu abordarea sectorială? Complementaritățile dintre proiecte
creează sinergii? Ce ar trebui îmbunătățit pentru obținerea de sinergii și sporirea
impactului intervențiilor integrate?
• A contribuit abordarea promovată prin această axă prioritară la îmbunătățirea
capacității administrative la nivel local (colaborarea dintre diferiți stakeholderi și
cea cu populația etc., formarea de rețele de colaborare, creșterea nivelului de
expertiză la nivel local din punct de vedere al implementării mecanismului)?
• Ce lecții pot fi învățate pentru o mai bună implementare a instrumentului DLRC în
viitor?
•
•
•
•

În ce măsură a impulsionat aplicarea instrumentului DLRC dezvoltarea locală prin
implementarea strategiilor de dezvoltare locală?
În ce măsură analiza inițială (a teritoriului, comunităților, nevoilor, potențialului
etc.) care a stat la baza elaborării strategiilor de dezvoltare locală s-a menținut pe
parcursul implementării strategiilor?
În ce măsură abordarea adoptată ((CLLD) a fost cea mai potrivită pentru a obține
rezultatele așteptate? Cum poate fi îmbunătățită abordarea DLRC în contextul
specific al POR? Ce alte mecanisme pot duce la rezultate mai bune?
Care este nivelul de sustenabilitate al dimensiunii sociale privind incluziunea socială
și sărăcia a acțiunilor promovate prin POR?

Tip de investiții finanțate prin POR:
• Construire/ reabilitate/ modernizare locuințe sociale;
• Construire/ reabilitate/ modernizare/ dotare centre comunitare integrate medicosociale;
• Construire/ reabilitate/ modernizare/ dotare unități de învățământ preuniversitar
(creșe, grădinițe, școli primare, școli gimnaziale);
• Investiții în amenajarea spațiului urban degradat din comunitățile defavorizate,
respectiv:
o construirea/ reabilitatea/ modernizarea/ dotarea clădirilor pentru a găzdui
diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport;
o Creare/ reabilitare/ dotare spații publice urbane;
• Construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie
socială de inserție.
Principalele concluzii ale evaluării anterioare (2019):
• Au fost elaborate 37 de strategii de dezvoltare locală care includ un număr de 132
ZUM.
• Elaborarea SDL s-a realizat prioritar de către firmele de consultanță (70%), iar
constituirea GAL s-a realizat majoritar prin activismul APL.
• SDL au avut majoritar un scop instrumental (POR/ POCU) puține din strategii
reflectând un paletar mai larg de nevoi ale comunităților marginalizate.
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Indicator de rezultat102

Referință
2014
(1S45) Populația aflată în risc de sărăcie și excluziune socială 186.635
din zonele marginalizate urbane
Indicatori de realizare
Regiuni mai puțin dezvoltate
CO38 Dezvoltare urbană- Spații deschise create sau reabilitate în zonele
urbane (mp)
CO39 Dezvoltare urbană- Clădiri publice sau comerciale construite sau
renovate (mp)
1S46 Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii
integrate de dezvoltare locală
Regiuni dezvoltate
CO38 Dezvoltare urbană- Spații deschise create sau reabilitate în zonele
urbane (mp)
CO39 Dezvoltare urbană- Clădiri publice sau comerciale construite sau
renovate (mp)
1S46 Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii
integrate de dezvoltare locală
Dinamica indicatorilor
ID
Indicator
1S45

Rata brută de
cuprindere în creşe a
copiilor cu vârste între
0-2 ani Populația aflată
în risc de sărăcie şi
excluziune socială
din zonele marginalizate
urbane
CO38 Spații deschise create
sau reabilitate în zonele
urbane (mp)
CO39 Clădiri publice sau
comerciale construite
sau renovate (mp)
1S46 Persoane care trăiesc în
zone urbane unde s-au
implementat strategii
integrate de dezvoltare
locală

102

Obiectiv
2023
181.635
Obiectiv
2023
30.040
45.060
140.000
3.460
5.180
20.000

2018
Total
0,00

2017
Total
0,00

2016
Total
0,00

2015
Total
0,00

2014 Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186.635,00

Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv
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Pentru AP 9 au fost lansate 3 apelului de proiecte
Contractări
Cereri de finanțare depuse
Contracte semnate (implementare)
Proiecte acceptate
Suma proiectelor acceptate față de alocare
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Sept.2018
0
0
0
0

Apr.-mai.
2020
7
0
0
0

Dif.
+600%
-
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AXA 10- ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE
Caracteristicile intervenției:
Obiectiv tematic: 10 - Investițiile în educație, calificare și formare profesională pentru
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții;
Priorități de investiții: 10.a - Investiții în educație, formare și formare profesionala pentru
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație
și de formare.
Obiective specifice:
• OS10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și
învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire
timpurie a sistemului cu accent pe realizarea condițiilor pentru o educație de
calitate și creșterea gradului de participare a populației în învățământul preșcolar,
primar și gimnazial;
• OS10.2 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și
învățare pe tot parcursul vieții cu accent pe crearea condițiilor pentru creșterea
capacității de integrare socio-profesională și creșterea participării pe piața forței de
muncă;
• OS10.3 - Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața
forței de muncă și sectoarele economice competitive cu atenție spre infrastructura
universitară care să faciliteze cooperarea cu sistemul privat, legătura între cercetare
și piața forței de muncă (cu precădere în domeniile de specializare inteligentă)
întărind rolul universităților ca furnizor de cunoștințe, competențe și progres
tehnologic.
Tip beneficiari: unitățile administrativ-teritoriale, autorități și instituții ale administrației
publice locale din toate regiunile de dezvoltare din România, autorități ale administrației
publice centrale, parteneriate între acestea, precum și instituții de învățământ superior de
stat.
Scopul evaluărilor AP 10:
• Determinarea măsurii în care POR 2014 – 2020, prin intermediul acțiunilor prevăzute
în cadrul axei prioritare AP 10 contribuie la dezvoltarea durabilă a infrastructurii
educaționale.
• Identificarea altor efecte neanticipate prin logica de intervenție a POR și a măsurii
în care existența lor solicită schimbarea acesteia.
• Identificarea factorilor determinanți care conduc la sau împiedică manifestarea
impactului așteptat în vederea susținerii deciziilor de luat în vederea asigurării
acestuia sau a programelor viitoare (pentru a doua evaluare).
Întrebările de evaluare conform PME:
• În ce măsură au contribuit intervențiile POR la atingerea celor trei obiective specifice
în domeniul educației și a țintelor indicatorilor de rezultat aferenți? Ce tipuri de
intervenții s-au dovedit a fi eficace și de ce? Există exemple de bune practici privind
intervențiile/mecanismele POR în domeniul educației?
• Care este gradul de sustenabilitate al dimensiunii educaționale a acțiunilor
promovate prin POR? Este sustenabilitatea efectelor diferită în funcție de anumite
elemente, spre exemplu evoluția demografică?
Cadrul de implementare POR nu specifică indicatori de impact.
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Tip de investiții:
o Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii
pentru educație timpurie (ante preșcolară și preșcolară)- creșe și grădinițe;
o Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii
educaționale pentru învățământul general obligatoriu (scoli I-VIII);
o Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii
educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul
vieții (licee tehnologice, școli profesionale);
o Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii universitare.
Intervențiile din această axă sunt complementare cu măsurile destinate îmbunătățirii
competențelor și creșterii participării la învățare pe tot parcursul vieții din cadrul POCU și
cu intervențiile finanțate din mediul rural prin intermediul PNDR.
Principalele concluzii ale evaluării anterioare (2019):
1. Apetență mai ridicată a investițiilor în regiunile mai dezvoltate;
2. Nicio investiției în infrastructura pentru educația timpurie (creșe);
3. Investiții indirecte (la nivelul învățământului profesional și tehnici pentru îndeplinirea
OS10.2- învățare pe tot parcursul vieții;
4. Diferențe semnificative cost/ preșcolar, elev, student între intervențiile centralizate
(beneficiar MEN) și cele descentralizate (beneficiar UAT, universități);
5. Deficit de integrare a proiectelor finanțate în proiecte strategice de dezvoltare locală
(pentru UAT) și dezvoltare instituțională (universități), cu rezonanță asupra
sustenabilității proiectelor.
În cadrul AP 10 au fost lansate 12 apeluri la nivel național, din care 1 dedicat MEN.
Indicatori cheie în cadrul de performanță al programului103
Indicator de rezultat104

Referință
2013
(1S47) Rata brută de cuprindere în creșe a copiilor cu vârste
2,67%
între 0-2 ani
(1S48) Gradul de cuprindere în învățământul preșcolar 3-5 ani
84,10%
(1S49) Gradul de cuprindere în învățământul primar și
92,50%
gimnazial
(1S50) Gradul de cuprindere în învățământul profesional și
54,35%
tehnic
(1S51) Ponderea populației cu vârste între 30-34 ani cu un
22,80%
nivel terțiar de educație
Indicatori de realizare

Obiectiv
2023
5,00%
85,90%
95,00%
60,00%
28,20%
Obiectiv
2023
36.924

CO 35 – Capacitatea totală a infrastructurii educaționale care beneficiază
de sprijin (nr persoane)- regiuni mai puțin dezvoltate (pe nivele
educaționale)
CO 35 – Capacitatea totală a infrastructurii educaționale care beneficiază
5.602
de sprijin (nr. Persoane) – regiuni mai dezvoltate (pe nivele educaționale)
1S52 – Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin – 2.992
antepreșcolar – regiuni mai puțin dezvoltate

103
104

Conform Documentului Cadru de Implementare al POR-2016
Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv
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1S52 – Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin –
antepreșcolar – regiuni mai dezvoltate
1S53 – Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin –
învăţământ profesional şi tehnic – regiuni mai puțin dezvoltate
1S53 – Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin –
învăţământ profesional şi tehnic – regiuni mai dezvoltate
1S54 – Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin –
învățare pe tot parcursul vieții – regiuni mai puțin dezvoltate
1S54 – Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin –
învățare pe tot parcursul vieții – regiuni mai dezvoltate
1S55 – Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin –
universitar – regiuni mai puțin dezvoltate
1S55 – Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin –
universitar – regiuni mai dezvoltate
1S65 – Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin –
preșcolar – regiuni mai puțin dezvoltate
1S65 – Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin –
preșcolar – regiuni mai dezvoltate
1S66 – Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin –
școlar – regiuni mai puțin dezvoltate
1S66 – Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin –
școlar – regiuni mai dezvoltate
CO 35 Capacitatea totală a infrastructurii educaționale care beneficiază de
sprijin (nr persoane)- regiuni mai puțin dezvoltate (pe nivele educaționale)
CO 35 Capacitatea totală a infrastructurii educaționale care beneficiază de
sprijin (nr. persoane)- regiuni mai dezvoltate (pe nivele educaționale)
Dinamica indicatorilor
ID
Indicator
1S47 Rata brută de
cuprindere în creşe a
copiilor cu vârste între
0-2 ani
1S48 Gradul de cuprindere în
învățământul preșcolar
(3-5 ani)
1S49 Gradul de cuprindere în
învățământul primar şi
gimnazial
1S50 Gradul de cuprindere în
învățământul profesional
și tehnic
1S51 Ponderea populației cu
vârste între 30-34 ani cu
un nivel terțiar de
educație
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570
5.238
854
162
26
5.570
1.140
5.807
1.106
17.155
1.906
36.924
5.602

2018
Total
3,70

2017
Total
3,50

2016
Total
3,30

2015
Total
3,40

91,40

91,60

90,90

90,10

87,50

88,30

88,70

89,80

90,60

90,70

42,00

41,80

41,20

44,80

47,20

25,60

25,60

25,00

24,90

26,30

2014 Total
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ID

Indicator

CO35 Îngrijire a copiilor și educație :
Capacitatea infrastructurilor de
îngrijire a copiilor sau de educație
care beneficiază de sprijin
CO35 Îngrijire a copiilor și educație :
Capacitatea infrastructurilor de
îngrijire a copiilor sau de educație
care beneficiază de sprijin
1S52 Capacitatea infrastructurii de
educație care beneficiază de sprijin
– antepreșcolar
1S52 Capacitatea infrastructurii de
educație care beneficiază de sprijin
– antepreșcolar
1S53 Capacitatea infrastructurii de
educație care beneficiază de sprijin
- învăţământ profesional şi tehnic
1S53 Capacitatea infrastructurii de
educație care beneficiază de sprijin
- învăţământ profesional şi tehnic
1S54 Capacitatea infrastructurii de
educație care beneficiază de sprijin
- învățare pe tot parcursul vieții
1S54 Capacitatea infrastructurii de
educație care beneficiază de sprijin
- învățare pe tot parcursul vieții
1S55 Capacitatea infrastructurii de
educație care beneficiază de sprijin
– universitar
1S55 Capacitatea infrastructurii de
educație care beneficiază de sprijin
– universitar
1S65 Capacitatea infrastructurii de
educație care beneficiază de sprijin
– preșcolar
1S65 Capacitatea infrastructurii de
educație care beneficiază de sprijin
– preșcolar
1S66 Capacitatea infrastructurii de
educație care beneficiază de sprijin
– școlar
1S66 Capacitatea infrastructurii de
educație care beneficiază de sprijin
– școlar
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Unitate
de
măsură

Categoria
de regiune

persoane Mai puțin
dezvoltate

Total
2018 Total
valoarețintă
(2023)
36.924,00 11.361,00

persoane Mai
dezvoltate

5.602,00

230,00

Persoane Mai puțin
dezvoltate

2.992,00

0,00

Persoane Mai
dezvoltate

570,00

0,00

Persoane Mai puțin
dezvoltate

5.238,00

1.419,00

Persoane Mai
dezvoltate

854,00

0,00

Persoane Mai puțin
dezvoltate

162,00

695,00

Persoane Mai
dezvoltate

26,00

0,00

Persoane Mai puțin
dezvoltate

5.570,00

0,00

Persoane Mai
dezvoltate

1.140,00

0,00

Persoane Mai puțin
dezvoltate

5.807,00

0,00

Persoane Mai
dezvoltate

1.106,00

0,00

Persoane Mai puțin
dezvoltate

17.155,00

11.361,00

Persoane Mai
dezvoltate

1.906,00

230,00
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Dinamica implementării
Cereri de finanțare depuse
Contracte semnate (implementare)
Proiecte acceptate
Suma proiectelor acceptate față de alocare

Sept.2018
814105
39
55
76,74%

Apr.-mai.
2020
106
814
289107
324
125,38%

Dif.
0%
+641%
+489%
+48,64%

Situația datelor înregistrate în MYSMIS
Număr de cereri de finanțare depuse (coduri MySMIS)108
Contracte în implementare conform datelor primite din partea ADR109
Indicatori de rezultat
Număr de proiecte pentru care sunt înregistrați indicatori de rezultat (valoare de
referință)
Număr de proiecte pentru care sunt înregistrați indicatori de rezultat (valoare
țintă), din care
Număr proiecte cu indicator 1S47: Rata brută de cuprindere în creșe a copiilor cu
vârste între 0-2 ani
Număr proiecte cu indicator 1S48: Gradul de cuprindere în învățământul preșcolar
(3-5 ani)
Număr proiecte cu indicator 1S49: Gradul de cuprindere în învățământul primar şi
gimnazial
Număr proiecte cu indicator 1S50: Gradul de cuprindere în învățământul
profesional si tehnic
Număr proiecte cu indicator 1S51: Ponderea populației cu vârsta între 30-34 de
ani cu nivel terțiar de educație

814
289
60
84
4
157
354
70
44

Indicatori de realizare
Număr de proiecte pentru care sunt înregistrați indicatori de realizare (valoare
806
țintă)
Număr de proiecte cu indicator CO35 - Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a
xxx110
copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin
Număr de proiecte cu indicator 1S52-Capacitatea infrastructurii de educație care
49
beneficiază de sprijin - ante preșcolar
Număr de persoane țintă în cele 22 proiecte cu indicator S52
8356
Număr de proiecte cu indicator 1S53 - Capacitatea infrastructurii de educație care
x
beneficiază de sprijin - învăţământ profesional şi tehnic
Număr de persoane țintă în proiecte cu indicator S53
x
Număr de proiecte cu indicator 1S54-Capacitatea infrastructurii de educație care
22
beneficiază de sprijin - învățare pe tot parcursul vieții
Număr de persoane țintă în cele 22 proiecte cu indicator S54
2908
105

Raport de evaluare inițială
În conformitate cu indicatorii financiari_ rezumat POR 30.04.2020
107 Conform situațiilor primite de la nivel regional
108 Coloana ”număr de proiecte acceptate”
109 Liste contracte semnate 25.05.2020
110 XXX Indicatorul CO35 - Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin– nu figureaza în
baza de date Proiecte 27_05_2020_EVAL
106
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Număr de proiecte cu indicator 1S55- Capacitatea infrastructurii de educație care
beneficiază de sprijin - universitar
Număr de persoane țintă în cele 49 proiecte cu indicator 1S54
Număr de proiecte cu indicator 1S65- Capacitatea infrastructurii de educație care
beneficiază de sprijin – preșcolar
Număr de persoane țintă în cele 49 proiecte cu indicator 1S65
Număr de proiecte cu indicator 1S66- Capacitatea infrastructurii de educație care
beneficiază de sprijin – școlar
Număr de persoane țintă în cele 49 proiecte cu indicator 1S66

Distribuția regională a contractelor conform ADR:
NORD
NORD
BI
CENTRU MUNTENIA
EST
VEST
33
55
35
54
40

OLTENIA

VEST

41

31

SUDEST
44

49
8356
x
x
x
x

total
333

Număr de cereri de finanțare depuse pe categorii de beneficiari:
Cereri de
Categorie beneficiari
finanțare
Autoritate a administrației publice centrale finanțată integral de la bugetul
12
de stat sau BAS
Autoritate a administrației publice centrale finanțată parțial din venituri
2
proprii și bugetul de stat sau BAS
Instituție de învățământ superior de stat acreditată
59
Instituții publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului
25
local/primarului
Subdiviziune administrativ-teritorială a municipiului
36
Unitate administrativ teritorială nivel județean
17
Unitate administrativ teritorială nivel local
663
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AXA 11- EXTINDEREA GEOGRAFICĂ A SISTEMULUI DE ÎNREGISTRARE A PROPRIETĂȚILOR ÎN
CADASTRU ȘI CARTEA FUNCIARĂ
Caracteristicile intervenției
Obiectiv tematic: 11 - Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a
părților interesate și o administrație publică eficientă.
Priorități de investiții: 11a - Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și
a părților interesate și o administrație publică eficientă prin acțiuni de consolidare a
capacității instituționale și a eficienței administrațiilor și serviciilor publice vizate de
implementarea FEDR, precum și prin sprijinirea acțiunilor din cadrul FSE de consolidare a
capacității instituționale și a eficienței administrației publice.
Obiective specifice: OS111 - Creșterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a
proprietăților din zonele rurale în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară.
Tip beneficiari:
• Autorități publice locale și cetățenii din zonele rurale;
• Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Scopul evaluărilor AP11 conform PME:
• Determinarea măsurii în care intervențiile finanțate în cadrul axei prioritare AP 11
contribuie la extinderea geografică a sistemului de înregistrări în cadastru.
• Identificarea altor efecte neanticipate prin logica de intervenție a POR și a măsurii
în care existența lor solicită schimbarea acesteia.
• Identificarea factorilor determinanți care conduc la sau împiedică manifestarea
impactului așteptat în vederea susținerii deciziilor de luat în vederea asigurării
acestuia sau a programelor viitoare (pentru a doua evaluare).
Întrebările de evaluare proiectate:
• Cum a contribuit POR la extinderea geografică a sistemului de înregistrări imobiliare
în cadastru și înregistrarea trenurilor?
• În ce măsură a susținut POR integrarea datelor existente și extinderea înregistrării
sistematice în zonele rurale?
• În ce măsură a contribuit POR la îmbunătățirea serviciilor de înregistrare a
proprietăților?
• În ce măsură a contribuit la facilitarea investițiilor complementare FESI?
Principalele concluzii ale evaluării anterioare
Evaluarea inițială finalizată în aprilie 2019 evidențiază următoarele concluzii:
o Întârziere semnificativă a implementării proiectului la nivelul anului 2018 (17,4% din
localitățile propuse pentru etapa 1-201 UAT);
o Un nivel scăzut de colaborarea între UAT - OCPI111- furnizor de servicii în vederea
implementării proiectelor de cadastrare;
o Grad scăzut de adecvare a condițiilor contractuale utilizate de ANCPI/ OCPI la
condițiile pieței (onorariile prestatorilor, volumul de personal necesar, gradul de
specializare necesar);

111

OCPI- Oficiile județene de cadastru și publicitate imobiliară
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Necesitatea adecvării cadrului legal pentru asigurarea colaborării tuturor factorilor
implicați (ex: comisiile de fond funciar) și pentru medierea problemelor apărute
înainte de ajungerea în instanță.
Raportul recomandă:
o Creșterea gradului de colaborare între instituțiile implicate, inclusiv APL;
o Intensificarea comunicării la nivel local și evidențierea avantajelor și oportunităților
generate de implementarea Intervenției.
o

Indicatori de rezultat propus și în cadrul axei
Indicator de rezultat112 (regiuni mai puțin dezvoltate)

Referință
2013
0,24%

(1S56) UAT-uri în care toate proprietățile au fost
înregistrate în SICCF
Indicatori de realizare

Obiectiv
2023
28%
Obiectiv
2023
660113
5,758 mil
ha

Extinderea înregistrării sistematice (număr de localități)
1S57 Suprafață de teren înregistrată în Sistemul Integrat de Cadastru și
Carte Funciară

ID

Dinamica indicatorilor
Indicator

1S56 UAT-uri în care toate
proprietãțile au fost
înregistrate în SICCF
1S57 Suprafață de teren
înregistrată în Sistemul
Integrat de Cadastru și
Carte Funciară

2018 Total

2016
Total
1,84

2015
Total
0,00

2014 Total

2,06

2017
Total
1,29

5.758.314,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dinamica implementării
Număr de localități cadastrate
Suprafață cadastrată
Număr de imobile înscrise în Registrul cadastral117

2018
35114
1.938.692
ha116
507.902

Mai 2020
87115
2.061.658
ha
1.654.749

0,00

Dif.
+148%
+6%
+1.146.847

112

Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv
Conform Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI)
114 Conform raportului inițial de evaluare AP11, 2019
115 Stadiul de implementare a activităților specifice ANCPI la 31. 5. 2020
http://www.ancpi.ro/files/Statistici_home_page/Nota_privind_activitatea_ANCPI_la_data_de_31.05.2020.pdf
116 Conform raportul inițial de evaluare AP11, MDRAP aprilie 2019
117 Indicator de evaluare al Programului Național de Cadastru și Carte Funciară
113
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AXA 13- SPRIJINIREA REGENERĂRII ORAȘELOR MICI ȘI MIJLOCII
Caracteristicile intervenției:
Obiectiv tematic: 09) Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și discriminării.
Prioritatea de investiții: 9b. Oferirea de suport pentru regenerare fizică economică și socială
a comunităților deprivate din mediul urban și rural.
Obiectiv specific: 131. Îmbunătățirea calității vieții populației din orașele mici și mijlocii
din România.
Rezultate așteptate:
• Creșterea satisfacției populației pentru serviciile publice oferite de orașele mici și
mijlocii;
• Creșterea numărului populației care beneficiază de servicii publice oferite de orașele
mici și mijlocii;
• Creșterea atractivității orașelor mici și mijlocii.
Tip beneficiari:
• UAT sub 100.000 locuitori (cu excepția municipiilor);
• Parteneriatele între UAT<100.000 locuitori și UAT județ sau alte autorități, instituții
publice;
• Parteneriat între UAT<100.000 locuitori si ONG (pentru asigurarea măsurilor soft
finanțate prin POCU).
Tip investiții: Caracterul integrat al investițiilor este obligatoriu, constituind principiu de
bază în selecția cererilor de finanțare. Investițiile se realizează în complementaritate cu
POCU și vor fi complementare cu investiții finanțate prin PNDR. Sunt finanțate investiții de
regenerare urbană identificate în Strategiile de dezvoltare locală:
• Investiții (construcție/ reabilitare/modernizare/ extindere) în clădiri destinate
utilizării publice pentru servicii sociale de zi, educative, culturale și recreative,
locuințe sociale, inclusiv dotări;
• Investiții (creare/ modernizare/ reabilitare) în spații destinate utilizării publice:
parcuri, spații verzi, spații publice, mobilier urban, wi-fi în spațiul public, locuri de
joacă pentru copii, piste pentru bicicliști, străzi, trotuare, spații pietonale etc.
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Scopul evaluărilor în conformitate cu PME:
• Determinarea contribuției măsurii la regenerarea orașelor mici și mijlocii din
România.
• Identificarea altor efecte neanticipate prin logica de intervenție a POR și a măsurii
în care existența lor solicită schimbarea acesteia.
• Identificarea factorilor determinanți care conduc la sau împiedică manifestarea
impactului așteptat în vederea susținerii deciziilor de luat în vederea asigurării
acestuia sau a programelor viitoare (pentru a doua evaluare).
Întrebări de evaluare:
- În ce măsură a contribuit POR la îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele
mici și mijlocii din România?
- Ce tipuri de intervenții s-au dovedit a fi eficace și care au fost cele care au
întâmpinat cele mai semnificative obstacole din această perspectivă? Care sunt
factorii principali, care derivă inclusiv din contextul programului, care determină
sau împiedică manifestarea impactului?
- Abordarea integrată promovata prin aceasta axa prioritară conduce la rezultate mai
bune comparativ cu abordarea sectorială? În practică (în implementarea
operațiunilor) este asigurată complementaritatea intervențiilor? În ce măsură este
asigurată complementaritatea cu alte surse de finanțare (ex. europene, naționale,
locale, etc.)?
- Această complementaritate creează sinergii? Ce ar trebui îmbunătățit pentru
obținerea de sinergii și sporirea impactului intervențiilor integrate?
- Modalitatea de implementare a investițiilor promovată prin această axă prioritară
este adecvată ținând cont de capacitatea administrativă a beneficiarilor pentru
implementare?
- Care este gradul de sustenabilitate a intervențiilor promovate prin POR?
Indicatori cheie în cadrul de performanță al programului118
Indicator de rezultat119

Referință
2011
77,12

OS69 Indicele dezvoltării umane locale
Indicatori de realizare

Obiectiv
2023
88,12
Obiectiv
2023

Spații deschise create sau reabilitate în zona urbană (mp)
100.000
Clădiri construite sau renovate (mp)
100.000
Persoane care trăiesc în orașe mici sau mijlocii unde s-au implementat 376.262
strategii de dezvoltare locală
Număr de clădiri publice construite/ modernizate/ extinse
40
Dinamica indicatorilor
ID
Indicator
1S69

118
119

Indicele dezvoltării
umane locale

2018 Total
0,00

2017
Total
0,00

2016
Total
0,00

2015
Total
0,00

2014 Total
0,00

Conform Documentului Cadru de Implementare al POR-2016
Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv
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C038 Spații deschise create
sau reabilitate în zona
urbană (mp)
C039 Clădiri construite sau
renovate (mp)
1S67 Persoane care trăiesc în
orașe mici sau mijlocii
unde s-au implementat
strategii de dezvoltare
locală
1S68 Număr de clădiri
publice construite/
modernizate/ extinse

165.733,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.620,65

0,00

0,00

0,00

0,00

80.252,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Această axă prioritară nu a fost inclusă în etapa de evaluare inițială.
Dinamica implementării
Apr. 2020
Cereri de finanțare depuse
291
Număr de cereri acceptate
67
Contracte semnate (implementare)
57
Valoarea eligibilă a cererilor acceptate/alocare
89%
Situația datelor în MySMIS
Număr de contracte pentru care sunt înregistrați indicatori de rezultat (valoare 1
inițială)120
Număr de contracte pentru care sunt înregistrați indicatori de rezultat (valoare finală)
Număr de contracte pentru care sunt înregistrați indicatori de realizare (valoare 57
tintă)
Valoare țintă în
contractele în
Prin raportare
implementare
Indicatori de realizare
la
ținta
mai 2020
generală
(2023)
CO38-Spații deschise create sau reabilitate în zona 1.333.054,52
+1233%
urbană (mp)
CO39-Clădiri construite sau renovate (mp)
96.578,16
-3,5%
1S67- Persoane care trăiesc în orașe mici sau mijlocii 678.900
+80,4%
unde s-au implementat strategii de dezvoltare locală
1S68-Număr de clădiri publice construite/ 262
+555%
modernizate/ extinse
Distribuția regională a contractelor în implementare conform ADR:
NORD
NORD
BI CENTRU MUNTENIA EST
VEST
OLTENIA VEST
10
8
6
11
8
12

120

SUD
EST total
16
71

Cu toate acestea, indicatorul poate fi calculat pentru fiecare beneficiar
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AXA 14- CREAREA INFRASTRUCTURII SPITALELOR REGIONALE DE URGENȚĂ
Caracteristicile intervenției
Obiectiv tematic:
09-Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și discriminării;
Priorități de investiții:
9a) Investiția în infrastructura socială și de sănătate a urmărit dezvoltarea la nivel local,
regional și național prin a) reducerea disparităților privind starea generală de sănătate a
populației, b) promovarea incluziunii sociale determinate de accesul la servicii sociale,
culturale și recreaționale și c) prin tranziția serviciilor de la nivel instituțional la nivel
comunitar.
Obiective specifice:
OS141: Îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii spitalicești de urgență.
Beneficiar: Ministerul Sănătății
Acțiuni sprijinite: construcția și dotarea spitalelor de urgență.
Intervenția asigură complementaritatea cu AP4-POCU (Reducerea numărului de persoane
aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesionala adecvate nevoilor specifice în vederea integrării
socio-profesionale) și AP8 POR (dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale).
Condiționalitate: realizarea celor trei studii de fezabilitate pe baza Acordului de împrumut
realizat între Ministerul Sănătății și Banca Europeană de Investiții.
Scopul evaluărilor AP 14 în conformitate cu PME:
• Determinarea măsurii în care acțiunile întreprinse în cadrul intervenției conduc la
obiectivele specifice stabilite pentru actuala perioadă.
• Determinarea măsurii în care intervențiile POR 2014 – 2020 din cadrul axei prioritare
contribuie la facilitarea și pregătirea creșterii accesibilității la servicii de sănătate
și la sporirea calității acestor servicii
• Identificarea altor efecte neanticipate prin logica de intervenție a POR și a măsurii
în care existența lor solicită schimbarea acesteia.
Principalele întrebări de evaluare proiectate sunt:
• În ce măsură s-au schimbat nevoile inițiale care au condus la adoptarea măsurii și
cum vor influența aceste schimbări rezultatele așteptate?
• Tipul activităților și stadiul de implementare al măsurii poate duce la realizarea
obiectivelor specifice?
• În ce măsură a contribuit POR la facilitarea creșterii calității în îngrijirea de medicală
de nivel terțiar, prin pregătirea documentației tehnico-economice necesare
construirii a trei de spitale regionale de urgență?
Indicatori cheie din cadrul de performanță al programului
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Indicator de rezultat121
(1S29) Rata internărilor acute în spital din total internări (%)
Indicatori de realizare

Referință
2013
40

Populația deservită de servicii de sănătate îmbunătățite (nr. persoane)
Spitale regionale construite

ID

Dinamica indicatorilor
Indicator

1S29

Rata internărilor acute
în spital din total
internări (%)
C036 Populația deservită de
servicii de sănătate
îmbunătățite (nr.
persoane)
1S39 Spitale regionale
construite

121

2018 Total

Obiectiv
2023
35
Obiectiv
2023
270.000
3

0,00

2017
Total
0,00

2016
Total
0,00

2015
Total
0,00

2014 Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv
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AXA 15- PROGRAMUL OPERAȚIONAL INIȚIATIVA PENTRU IMM
Cadrul implementării
Obiectiv tematic:
03- Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, a sectorului agricol (în
cazul FEADR) și a sectorului pescuitului și acvaculturii (pentru FEPAM).
Priorități de investiții:
3d- Susținerea capacității IMM de a de dezvolta pe piețele regionale, național și
internaționale și de a se implica în procese de inovare.
Obiective specifice:
OS151: Facilitatea accesului IMM la finanțare prin implementarea instrumentului de
garantare neplafonată.
Tip de beneficiari: IMM
Scopul evaluărilor AP15:
• Determinarea măsurii în care intervențiile POR 2014 – 2020 finanțate prin intermediul
axei prioritare AP 15 au reușit să contribuie la facilitarea accesului IMM-urilor la
finanțare prin implementarea instrumentului de garantare neplafonată și la
atingerea țintelor indicatorilor de rezultat aferenți (inclusiv impact net).
• Identificarea altor efecte neanticipate prin logica de intervenție a POR și a măsurii
în care existența lor solicită schimbarea acesteia.
• Identificarea factorilor determinanți care conduc la sau împiedică manifestarea
impactului așteptat în vederea susținerii deciziilor de luat în vederea asigurării
acestuia sau a programelor viitoare (pentru a doua evaluare).
Întrebări de evaluare conform PME:
• IE1:În ce măsură a contribuit POR la creșterea proporției cererilor de credit reușite
ale IMM-urilor?
• IE2: În ce măsură a contribuit POR la creșterea cifrei de afaceri a IMM (număr de
salariați 0-249)?
• IE3: Ce tipuri de intervenții s-au dovedit a fi eficiente și care au fost cele care au
întâmpinat cele mai semnificative blocaje? Care sunt caracteristicile cheie (inclusiv
de context) pentru aceste mecanisme? Există exemple de bune practici (din
perspectiva eficacității/impactului) în ceea ce privește intervențiile de promovare a
inovării și competitivității?
Principalele concluzii ale raportului anual de implementare
Evaluarea anuală a AP 15 (POIIMM) realizată la nivelul anului 2016 evidențiază următoarele
concluzii:
• În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 1303/2013 a fost constituit
Comitetul de monitorizare pentru POIMM (CMPOIIMM), structură de tip partenerial
care asigură eficacitatea și calitate implementării programului;
• Conform art. 10 din Acordul de finanțare s-a constituit Consiliul investitorilor
POIIMM, care a elaborat și aprobat documentele cadru de implementare și a evaluat
expresiile de interes în vederea selectării intermediatorilor financiari;
Dinamica intervenției:
Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții (FEI) au semnat în 2016
acorduri operaționale cu 8 instituții bancare: Raiffeisen Bank, ProCredit, BCR, Banca
Transilvania, Unicredit Bank, ING, BRD, Libra Internet Bank și CEC acorduri operaționale
pentru implementarea POIMM. POIMM cu finanțare de la FEDR sprijină IMM prin garanții de
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până la 60% pentru credite noi de investiții și capital de lucru. Instrumentul financiar de tip
garanție neplafonată este susținut prin POIMM cât și prin BEI și prin fondurile din cadrul
programului Horizon 2020, valoarea totală a creditelor fiind e peste 500 milioane euro. În
2018, POIMM a fost suplimentat cu 150 milioane de euro suma totală alocată fiind de 250
milioane euro. Rata de absorbție la momentul 2018 era de 87,3% , ”peste 2000 de firme
mici și mijlocii din România au obținut credite bancare cu garanții europene, în condiții
avantajoase, prin Inițiativa pentru IMM122Indicatori cheie în cadrul de performanță al
programului123
Indicator de rezultat124

Referință

Obiectiv
2023
66%

Proporția cererilor de credite reușite ale IMM-urilor 63% (2015)
(proporția celor care au aplicat pentru un împrumut bancar
și au obținut întreaga sumă sau majoritatea acesteia)
Cifra de afaceri a IMM (număr de salariați 0-249)
608.805 mil 991.679
lei (2013)
mil. lei
Indicatori de realizare
Obiectiv
2023
CO01 Număr de societăți sprijinite
6250125
CO02 Număr de societăți care beneficiază de sprijin financiar altul decât 6250
granturile
CO07 Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi 1000
mil.
(altele decât granturile)
euro126
S3 Nivel minim al efectului de levier (pentru rată de garantare de 60%)
4

122

https://www.finantare.ro/peste-2-000-de-firme-romanesti-au-luat-credite-cu-garantii-europene-prin-initiativa-pentru-imm.html
Conform Documentului Cadru de Implementare al POR-2016
124 Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv
125 În conformitate cu valorile indicate în cadrul Indicatorilor de rezultate POR 27.05.2020. Valoarea inițială din cadrul CDI POIIMM -2500
societăți
126 Idem anterior. Valoarea inițial proiectată: 400 milioane euro
123
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Dinamica indicatorilor
ID
Indicator
1S72

1S73
F127 CO01
S128

CO01

F

CO03

S
CO03
F

CO07

S

CO07

F

1S74

S

1S74

127
128

2018 Total

2017 Total

2016 Total

Proporția cererilor de 65,33
75,69
80,00
credite reușite ale
IMM-urilor (proporția
celor care au aplicat
pentru un împrumut
bancar și au obținut
întreaga sumă sau
majoritatea acesteia)
Cifra de afaceri a IMM
779.957,00
719.802,00 698.949,00
(număr de salariați 0249)
Număr de societăți
1.585
418
0,00
sprijinite
Număr de societăți
6.250
2.500
2.500
sprijinite
Număr de societăți
1.585
418
care beneficiază de
sprijin financiar altul
decât granturile
Număr de societăți
6.250
2.500
2.500
care beneficiază de
sprijin financiar altul
decât granturile
Investiții
private 369.643.833 102.409.812
0,00
combinate
cu
sprijinul
public
pentru întreprinderi
(altele
decât
granturile) EUR
Investiții
private 1.000.000.000 400.000.000 400.000.000
combinate
cu
sprijinul
public
pentru întreprinderi
(altele
decât
granturile) eur
Nivel
minim
al
1,6
0,80
0,00
efectului de levier
(pentru
rată
de
garantare de 60%)
Nivel
minim
al
4,00
4,00
0,00
efectului de levier
(pentru
rată
de
garantare de 60%)

2015 2014
Total Total
63,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizare efectivă – valoare cumulată
Prognoză furnizată de către beneficiari - valoare cumulată
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Dinamica estimată în evoluția programului este următoarea:
Dinamica indicatorilor129
2016
Proporția cererilor de credite reușite ale IMMurilor (proporția celor care au aplicat pentru un
împrumut bancar și au obținut întreaga sumă sau
majoritatea acesteia)
Creșterea cifrei de afaceri a IMM (0-249
salariați)131
Număr de societăți sprijinite
Număr de societăți care beneficiază de sprijin
financiar altul decât granturile
Investiții private combinate cu sprijinul public
pentru întreprinderi (altele decât granturile)
Nivel minim al efectului de levier (pentru rată de
garantare de 60%)
Alocare totală procentuală acoperită de
cheltuielile eligibile declarate de beneficiari

80%130

Apr.-mai.
2020
65,33%
(2018)

Dif.
-14,67

698.949 mil
lei
1585 (2018)
1585 (2018)

890.684 mil +27,4%
lei (2018)
~3.170132
100%
~3.170
100%

400 mil. euro

1.000.mil
euro
1,6

+150%

93,09%134
(2018)

+8,2%

4
86%133

-

129

Programul Operațional Inițiativa pentru IMM, Raport anual de implementare 2016
Comisia Europeană sondaj SAFE Q7ba (prag 75%)
131 INS-TEMPO, variabila INT104 E
132 Estimările autorilor pornind de la o rată de creștere a alocării de 150%.
133 La nivelul alocării inițiale de 100. Milioane euro
134 MDRAP- Stadiul Absorbției pentru programe finanțate din FESI și FEGA la 2 februarie 2018, prin raportare la suma inițial alocată.
130
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