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Metodologia de monitorizare a Strategiei de Specializare Inteligentă
Monitorizarea implementării strategiei se va derula conform următorului calendar de
activități:
1. Acţiuni de monitorizare a implementării Strategiei de Specializare Inteligentă se vor
realiza în anul 2017, respectiv în 2019, în strânsă corelare cu procesul de examinare a
performanțelor de la nivel național, impus de Comisia Europeană pentru toate Statele
Membre (în condițiile prevederii, în premieră, a unei rezerve de performanță).
2. ADR Nord-Est va avea ca atribuții documentarea valorii indicatorilor de context, output
și rezultat selectați, conform calendarului de mai sus, după cum urmează:
 pentru indicatorii de context: valorile indicatorilor se vor obține din surse
secundare – datele statistice puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică
(de ex. Baza de date TEMPO Online);
 pentru indicatorii de output și de rezultat: valorile indicatorilor se vor obține din
Rapoartele Anuale de Implementare ale Programelor Operaționale aferente
perioadei 2014-2020, elaborate de Autoritățile de Management/Organismele
Intermediare (pe baza datelor din SMIS), în contextul în care toate proiectele
prioritare din portofoliul strategiei (vezi Anexa 1) sunt propuse spre finanțare din
Programe Operaționale.
3. Activitatea de monitorizare a implementării Strategiei de Specializare Inteligentă a
Regiunii Nord-Est poate fi subsumată, din perspectiva resurselor financiare,
informaționale și umane implicate, activității de monitorizare a implementării PDR
Nord-Est 2014-2020, care va face (cel mai probabil) obiectul contractelor de asistență
tehnică încheiate între ADR și MDRAP, în contextul în care cele două procese, implicit și
documentele programatice rezultate, au fost corelate încă din faza de concepție.
4. În contextul în care se va constata că informațiile disponibile la nivelul surselor de
informații existente (bazele de date ale INS, Rapoartelor Anuale de Implementare) nu
sunt suficiente pentru a reflecta progresul implementării strategiei, se poate opta,
complementar, pentru aplicarea de chestionare de monitorizare organizaţiilor care
implementează proiecte relevante pentru măsurile strategiei. Cu toate acestea, trebuie
avut în vedere că procesul de colectare a informațiilor din surse primare, pe bază de
chestionar, este un proces anevoios, iar rezultatele pot fi viciate de rata ridicată de nonrăspuns. În contextul în care se va opta totuși pentru această metodă complementară,
se recomandă aplicarea acestor chestionare prin intermediul clusterelor înființate la
nivel regional, care au deja atribuții în monitorizarea implementării proiectelor
derulate de către membri acestora.
Ataşăm, mai jos, un model de chestionar orientativ, care se poate detalia pentru fiecare
măsură în parte.
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Model de chestionar de monitorizare
Chestionarul urmăreşte culegerea de date în vederea documentării indicatorilor de monitorizare
a progresului implementării strategiei de specializare inteligentă a Regiunii Nord-Est.
Vă rugăm să ne precizaţi valorile atinse de următorii indicatori în perioada scursă de la ultima
monitorizare în cadrul organizaţiei Dvs. În acest sens, facem următoarele precizări metodologice:
 în cazul indicatorilor care nu se pot calcula la nivelul organizaţiei Dvs. vă rugăm să
menţionaţi N.A. – nu se aplică;
 în cazul în care aceasta este prima acţiune de monitorizare:
o în coloana „valoarea indicatorului la ultima monitorizare” – corespunzătoare demarării
implementării strategiei (01/01/2014) veţi trece automat valoarea 0;
o în coloana „valoarea actuală a indicatorului” veţi trece o valoare diferită de zero doar dacă
s-au întreprins efectiv acţiuni în direcţia respectivă în perioada scursă de la ultima
monitorizare.
Indicatori



Valoarea
Valoarea
indicatorului la
actuală a
ultima monitorizare indicatorului

Indicator 1*
Indicator 2*
 ...

* În tabel se vor include indicatorii de monitorizare identificaţi pentru fiecare măsură.

5. Rezultatele celor două acțiuni de monitorizare propuse (2017 și 2019), se vor
centraliza într-un Raport de monitorizare
Principalul scop al Raportului de monitorizare este de a evidenţia stadiul privind
implementarea Strategiei de specializare inteligentă şi de a propune recomandări pentru
eficientizarea implementării acesteia. Prin urmare, acesta va avea următoarea structură
minimală:
 Introducere: Raportul de monitorizare va avea o secţiune introductivă în care se vor
menţiona informaţii cu privire la perioada acoperită de raportul de monitorizare,
sursele de date utilizate pentru aprecierea progresului în implementarea strategiei,
dificultăţi întâmpinate.
 Capitolul 1: această secţiune descrie activităţile desfăşurate în procesul de
monitorizare.
 Capitolul 2: acest capitol face o prezentare a măsurilor şi acţiunilor care au făcut
obiectul procesului de monitorizare. Vor fi, apoi, menţionate recomandări de
eficientizare a implementării fiecărei măsuri şi acţiuni în parte;
 Concluzii finale: Raportul se finalizează cu o apreciere generală privind progresul
înregistrat în implementarea Strategiei de specializare inteligentă.
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6. Raportul de monitorizare va fi dezbătut în plenul Consorţiului Regional pentru
Specializare Inteligentă, pentru a analiza progresul înregistrat în implementarea
Strategiei şi a identifica recomandări pentru eficientizarea implementării acesteia.
Pentru a asigura reprezentativitatea participanţilor, la întâlnirile Consorţiului pot fi invitaţi
şi alţi stakeholderi care au un interes direct sau pot influenţa buna implementare a
Strategiei de Specializare Inteligentă.

Metodologia de evaluare a Strategiei de Specializare Inteligentă
În procesul elaborării Strategiei de Specializare Inteligentă 2021-2027, ADR Nord-Est va
include și o secțiune dedicată evaluării impactului regional al implementării Strategiei de
Specializare Inteligentă 2014-2020.
Acest studiu va genera un Raport de evaluare ex-post, care va include o analiză a:
 gradului de realizare a indicatorilor cuprinşi în strategie;
 eficienţei implementării acesteia;
 impactului efectiv în termeni de eliminare a problemelor sau de valorificare a şanselor
care au stat la baza Strategiei;
 sustenabilităţii rezultatelor obţinute;
 mecanismelor cauzale care au stat la baza succesului sau insuccesului în
implementarea priorităţilor strategiei;
 eventualelor efecte secundare neplanificate;
 lecţiilor învăţate din implementarea actualei strategii pentru exerciţiile de planificare
viitoare – identificând, de exemplu, înregistrarea şi menţionarea deficienţelor
constatate în legătură cu procesul iniţial de proiectare a priorităţilor, măsurilor,
acţiunilor, ţintelor, indicatorilor şi menţionând recomandările pentru diminuarea sau
eliminarea acestor deficienţe în exerciţiile de planificare viitoare.
Evaluarea impactului regional al implementării Strategiei se va baza pe următorul set de
indicatori de context:
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denumirea indicatorului

Valoarea la momentul
t0 – 1 ianuarie 2017

Valoarea la momentul
t1 – 1 ianuarie 2019

Produsul Intern Brut (PIB)/Locuitor
(Euro PPS)
Ponderea cheltuielilor cu CercetareaDezvoltarea în PIB regional (%)
Rata de ocupare a resurselor de muncă
(%)
Rata de ocupare a populației în vârstă
de 15-64 de ani (%)
Numărul de IMM/1000 locuitori
Valoarea Investițiilor Străine Directe
(ISD)/locuitor (Euro)
Număr de patente înregistrate/100.000
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8.
9.

10.

de locuitori
Număr de salariați activând în domeniul
cercetare-dezvoltare la 10.000 de
persoane ocupate civile
Productivitatea medie a muncii in
industrie în cele 4 sectoare de
specializare inteligentă (Euro/persoană
ocupată)
Gradul de acoperire al importurilor
(CIF) prin exporturi (FOB) %

Observaţie:
Pentru evaluarea pe parcurs / evaluarea finală revine Consorţiului Regional pentru
Specializare Inteligentă să stabilească eventuale ponderi de importanţă a indicatorilor,
pentru a surprinde cât mai corect succesul implementării Strategiei.
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