Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Monitorizarea și evaluarea politicilor de

dezvoltare regională
Fișele de indicatori de monitorizare

CUM ȘTIM DACĂ AM AJUNS?

Monitorizarea și evaluarea

 Mecanismele de monitorizare şi evaluare joacă un rol important în managementul
documentelor de politici, confirmând că acestea fac progrese, determinând dacă
documentul continuă sau nu să urmărească scopurile inițiale şi identificând problemele
potențiale pentru a se lua măsuri corective.
 Măsurarea, colectarea periodică a datelor permite elaboratorilor strategiilor și

decidenților să urmărească evoluția, să evalueze transformările structurale și să
compare performanța cu țintele stabilite.

Evaluare vs. Monitorizare

 Monitorizarea – procesul continuu de-a lungul vieţii unui program sau proiect de

cuantificare a gradului de implementare a unui proiect, de măsurare a modificărilor
survenite în urma procesului de implementare. Prin Monitorizare managerii programelor,
finanţatorii, precum şi celelalte grupuri de interes (inclusiv cetăţenii) pot urmări dacă
programele se derulează, în linii mari, conform programului de implementare stabilit.
 Evaluarea– efortul sistematic de analiză a unui program sau proiect cu scopul de a
determina măsura în care au fost îndeplinite obiectivele propuse, au fost consumate
resursele avute la dispoziţie, s-a respectat designul iniţial sau ar fi necesare anumite
modificări ale acestuia datorită schimbării contextului.

 Monitorizarea și evaluarea Documentelor are la bază indicatorii care urmează a fi atinși
în perioada de implementare, care vor fi folosiți ca măsura a schimbărilor și evoluției în

structura regională ca urmare a implementării proiectelor în domeniul de intervenție
respectiv.
 Sistemul de indicatori ai SDR reprezintă principalul instrument statistic utilizat pentru
măsurarea progresului SDR și este un important punct de referinţă pentru deciziile în
domeniul politicii de dezvoltare.

Indicatori de monitorizare

 Produs (realizare) – care este creat direct de acțiune, proiect, grup de activități
 Rezultat – beneficiu pentru grupul țintă ca urmare a livrării produsului
 Impact – consecință pe termen lung pentru grupul țintă și efect la scară mai mare pe termen
lung pentru întreaga comunitate

Sistemul de indicatori în varianta finală conține 26 indicatori structurați:
 Indicatori de impact stabiliți pentru obiectivul general
 Indicatori de rezultat stabiliți pentru obiective specifice

Indicatorii vor fi colectați din datele statistice oficiale puse la dispoziție de instituțiile de

resort și datele prezentate de către APL din RDN

Obiectivul general
Cooperare eficientă pentru dezvoltarea echilibrată și durabilă a Regiunii de Dezvoltare Nord

Nr.
ord.

1

Denumirea indicatorului

Sursa
datelor

PIB regional pe cap de
locuitor, mii lei

BNS

2

Rata sărăciei, %

BNS

3

Indicele de disparitate pentru
PIB, %

Valoarea
inițială
2014

20,7

Calcule
proprii în
baza datelor
BNS

11,7
65,2

2016

2017

2018

2019

2020

Obiectivul specific 1
Accesul asigurat la servicii și utilități publice calitative
Nr.
ord.

Denumirea indicatorului

Sursa
datelor

Valoarea
inițială

1

Ponderea
drumurilor
modernizate, %

regionale

IDAM

31,7
a.2014

2

Rata de conectare a populației la
servicii de aprovizionare cu apă
(urban), %
Rata de conectare a populației la
servicii de aprovizionare cu apă
(rural), %
Rata de conectare a populației la
servicii de canalizare (urban), %

BNS

72,5

3

4

a.2015
BNS

16,4
a.2015

BNS

72,5
a.2015

5

Rata de conectare a populației la
servicii de canalizare (rural), %

BNS

16,4
a.2015

6

Rata de acoperire cu servicii de MDS
(rural), %

IDAM

7

Numărul gunoiștilor neautorizate,
unități
Suprafața clădirilor și spațiilor publice
renovate prin măsuri de eficiență
energetică, m2

IDAM

8

IDAM

31,7
a.2014
648
a.2014
721 595

a.2014

2016

2017

2018

2019

2020

Obiectivul specific 2
Creștere economică sustenabilă în regiune
Nr.
ord
Denumirea indicatorului
.
1 PIB regional, mii lei

Sursa
datelor
BNS

Valoarea
inițială
2014
20 519 025

2

VAB regional, mii lei

BNS

17 364 530

3

Investiții pe cap de locuitor, lei

BNS

3 020

4

Investiții capitale în PI și ZEL,
milioane lei

ME

745,8

5

Numărul de IMM la 1000 de locuitori,
unități

BNS

6,2

6

Centre regionale de cercetare și
inovare, unități

Calcule
proprii

0

7

Numărul
obiectivelor
turistice ADR Nord
reabilitate / amenajate, unități
sistemul de
monitorizare
a proiectelor

8

Capacitatea existenta a structurilor
de primire turistica colective cu
functiuni de cazare, locuri-pat

BNS

0

5 019

2016

2017

2018

2019

2020

Obiectivul specific 3
Guvernanță îmbunătățită în domeniul dezvoltării regionale
Nr.
ord.
1

2

3

4

5

6

7

Denumirea indicatorului

Sursa datelor

Valoarea
inițială
2016

2017

11

12

Numărul de Strategii raionale de dezvoltare socio-economică
aprobate, unități

Datele APL

Numărul proiectelor de dezvoltare regională finanțate din FNDR,
finalizate, unități

ADR Nord sistemul de
monitorizare a
proiectelor

0

2

Numărul proiectelor de dezvoltare regională finanțate din alte
fonduri naționale, cu excepția FNDR, finalizate, unități

Datele APL
ADR Nord sistemul de
monitorizare a
proiectelor

10

20

Numărul proiectelor de dezvoltare regională finanțate din fonduri
internaționale, finalizate, unități

Datele APL
ADR Nord sistemul de
monitorizare a
proiectelor
ADR Nord sistemul de
monitorizare a
proiectelor

5

4

0

39 047 748

22 277 933

55 052 391

18 752 339

5 385 625

Valoarea proiectelor de dezvoltare regională finanțate din FNDR,
finalizate, lei

Valoarea proiectelor de dezvoltare regională finanțate din alte
fonduri naționale, cu excepția FNDR, finalizate, lei

Valoarea proiectelor de dezvoltare regională finanțate din fonduri
internaționale, finalizate, lei

Datele APL
ADR Nord sistemul de
monitorizare a
proiectelor
Datele APL
ADR Nord sistemul de
monitorizare a
proiectelor

2018

2019

2020

Mulţumim pentru atenție!

