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Rezumat
Intervenţiile finanţate din fondurile europene asigură transpunerea politicii de coeziune –
care beneficiază de cea mai mare alocare din bugetul Uniunii Europene – în diverse domenii
specifice din cadrul naţional. Politica de coeziune a Uniunii Europene a fost criticată, de-a lungul
timpului, pentru eficacitatea economică scăzută, faptul în sine fiind un argument solid pentru a
pune în discuţie viitorul acesteia.
Unul dintre răspunsurile oferite de către Comisia Europeană în soluţionarea acestei
probleme este crearea şi dezvoltarea unui sistem complex de monitorizare şi evaluare, sistem
care să motiveze orientarea spre rezultate şi nu doar spre absorbţia fondurilor europene.
În acest sens, orientările metodologice pentru noul exerciţiu financiar 2014-2020 au
reformat sistemul utilizat până prezent, bazat pe „date de intrare”, printr-o abordare direcţionată
spre rezultat, care a promovat şi a întărit rolul indicatorilor de rezultat ca instrument de bază
pentru gestionarea intervenţiilor finanţate din fonduri europene.
În plus, în perioada de programare 2007-2013, o provocare considerabilă în procesul de
pregătire a programării şi, ulterior, de monitorizare şi evaluare a intervenţiilor finanţate din
fondurile europene, a reprezentat-o obţinerea datelor necesare prin utilizarea de indicatori
relevanţi.
În acest context, tema de cercetare propusă tratează etapa anterioară celei de asigurare a
datelor necesare, propunând un răspuns structurat la întrebarea: ce ar trebui să observăm / să
măsurăm pentru a determina dacă un obiectiv a fost atins şi în ce măsură? În condiţiile în care în
România lipseşte mecanismul sistematic de orientare în alegerea indicatorilor şi există nevoia de
a explora posibilităţi prin care să se permită utilizarea indicatorilor adecvaţi în monitorizarea şi
evaluarea intervenţiilor finanţate din fonduri europene.
Recunoscând importanţa utilizării indicatorilor pentru intervenţiile finanţate din fonduri
europene, lucrarea de faţă poate fi considerată un posibil răspuns la cerinţe ce derivă din
reformarea politicii de coeziune a Uniunii Europene şi îşi propune să ofere o posibilă îndrumare
care să conducă ulterior la măsuri de îmbunătăţire a gradului de disponibilitate şi calitate a
informaţiilor necesare pentru diversele niveluri.
Pe această temă de cercetare, lucrarea este împărţită în cinci capitole.
Primul capitol descrie procesul politicii de coeziune, unde îşi au originea intervenţiile
finanţate din fonduri europene şi continuă cu clarificarea conceptelor de monitorizare şi evaluare,
precum şi cu prezentarea rolului indicatorilor.
Al doilea capitol examinează nevoia de monitorizare şi evaluare în contextul
intervenţiilor finanţate din fonduri europene şi propune o nouă abordare a logicii de intervenţie
pentru perioada de programare 2014-2020, astfel încât să se surprindă cât mai bine efectele
intervenţiilor.
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Al treilea capitol aduce argumente pentru dezvoltarea unei abordări conceptuale pe baza
căreia să se fundamenteze alegerea indicatorilor, ţinând cont de faptul că răspunsul la întrebarea
„ce anume trebuie să măsurăm?” depinde de aşteptările şi înţelegerea factorilor de decizie asupra
utilizării informaţiilor furnizate de către indicatori.
Al patrulea capitol prezintă contribuţia acestei lucrări, construirea unei abordări
conceptuale cu un caracter general şi care să poată fi replicată ulterior pentru domenii specifice
prin adaptarea unor modele cunoscute de identificare a indicatorilor şi de aplicare a unei gândiri
sistemice.
Ca punct de plecare în construirea abordării conceptuale s-a apelat la structura clasică de
analiză a secvenţelor de cauzalitate introduse de modelul DSR (forţă motrică, stare şi răspuns:
Driving force, State, Response) prezentat în capitolul al treilea, la care s-a adăugat o secvenţă
nouă, cea a „Rezultatelor”. Abordarea conceptuală propusă introduce conceptul de relaţie cauzăefect între indicatori.
După prezentarea abordării conceptuale şi a procesului de identificare a indicatorilor, în
continuare este descris un test de fezabilitate al modelului propus în două domenii specifice:
„Educaţie” şi „Sănătate”, în contextul perioadei de programare 2014-2020, care vizează
finanţarea intervenţiilor în cadrul a 11 obiective tematice stabilite la nivel european cu scopul de
a contribui la Strategia Uniunii Europene pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă
incluziunii.
Concluzii şi dezvoltări ulterioare
Cerinţa tot mai accentuată ca implementarea politicilor de dezvoltare ale Uniunii
Europene să se bazeze pe date concrete (evidence-based policy) a condus la nevoi de informaţie
noi, tot mai complexe, care să sprijine în timp util activităţile de planificare, monitorizare şi
evaluare a intervenţiilor finanţate din fondurile europene în Statele Membre şi, în acelaşi timp, să
permită o analiză comparativă la nivel european, naţional şi regional.
Indicatorii reprezintă un instrument important în asigurarea informaţiei necesare sau a
„datelor concrete” pentru elaborarea de politici în diverse domenii.
Diferenţa între utilizarea cadrului conceptual şi alegerea subiectivă a indicatorilor constă
în determinarea secvenţelor de cauzalitate pe care aceştia le reprezintă, relaţiile dintre elementele
componente ale acestor secvenţe, care justifică identificarea indicatorilor.
Identificarea şi selectarea indicatorilor solicită eforturi coordonate în plan naţional, astfel
încât domeniile specifice pentru care sunt necesari indicatorii trebuie să fie transferate în
cercetări individuale ce trebuie dezvoltate prin acţiuni viitoare.

4

