FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Centrul de Studii Europene
Centrul de Studii Europene
Economie și afaceri internaționale - interdisciplinar cu
domeniile: Geografie și Științe Administrative
Master
Dezvoltare regională și managementul proiectelor europene

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 An de studiu
II
2.5 Semestru

Seminarii si aplicatii de managementul proiectelor, Modul 5:
Controlul, evaluarea și analiza impactului programelor
regionale
Dr. Ploae Alina
IV 2.6 Tip de evaluare

E

2.7 Regimul discipinei

OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opțional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru și activități didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
1,5 din care:
0
curs
seminar/laborator
3.2 Total ore din planul de învățământ
21
0
din care:
curs
seminar/laborator
3.3 Distribuția fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități...................................
3.4 Total ore studiu individual
3.5 Total ore pe semestru
3.6 Număr de credite

1,5
21
ore
10
19
5
3
2
39
60/300
2/10

4. Precondiții (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competențe
5. Condiții (dacă este cazul)
5.1 De desfășurare a cursului
5.2 De desfășurare a
seminarului/laboratorului

Prezentari PPT – Laptop, Videoproiector, acces internet
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Competențe
transversale

Competențe profesionale

6. Competențe specifice acumulate
C1. Cunoasterea avansata a metodelor si tehnicilor de control, evaluare si analiza a impactului
programelor de dezvoltare regionala;
C2. Explicarea diferitelor metode si tehnici aplicate in procesul de elaborare a politicii de coeziune a
UE si a politicii de dezvoltare regionala a UE;
C3. Cunoasterea avansata a teoriilor referitoare la sistemul de evaluare in cadrul politicii de coeziune
a UE;
C4. Explicarea sistemului de control in cadrul Politicii de coeziune a UE;
C5. Aplicarea unor instrumente si tehnici adecvate de control si evaluare pentru identificarea
oportunitatilor de reducere a riscului in procesul de implementare a politicii de coeziune si a politicii
de dezvoltare regionala a UE
C6. Evaluarea critica a instrumentelor si tehnicilor de analiza a impactului Programelor Regionale
pentru identificarea oportunitatilor de reducere a riscurilor aferente
CT1. Capacitatea de a lucra structurat, planificat, de a lua decizii privind situații complexe, de a
identifica, defini și soluționa probleme într-un context internațional și multicultural
CT2. Capacitatea de comunicare interpersonală, de lucru în echipă sau de asumare de leadership în
instituții și echipe diverse
CT3. Capacitatea de evaluare și auto-evaluare a performanțelor profesionale raportate la cerințele și
tendințele în domeniu, de identificare a nevoilor de formare și de a folosi cele mai adecvate cerințe și
metode de perfecționare continuă

7.1. Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competențelor specifice acumulate)
Să familiarizeze participantii cu principalele metode de control, evaluare si analiza a impactului
programelor de dezvoltare regionala in vederea formularii Instrumentelor Financiare în cadrul Politicii
de Coeziune 2014-2020

7.2. Obiectivele
specifice

Sa cunoasca si inteleaga sistemului de control in cadrul Politicii de coeziune a UE;.
Sa determine si sa explice care sunt metodele si tehnicile de control, evaluare si analiza a impactului
programelor de dezvoltare regionala;
Sa inteleaga mecanismele ce determina procesul de formulare a viitoarei Politici de Coeziune 20142020 la nivelul Uniunii Europene;
sa continue sa-si perfectioneze pe cont propriu cunostintele dobandite prin utilizarea unor surse de
informare credibile.

8. Conținut
8.1

Curs

Metode de predare

Observații

Metode de predare

Ex:
2 ore: VM(1), FMJ(1, 2)
Observații

1.
8.2

Seminar / Laborator
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(ore și referințe bibliografice)

(ore și referințe bibliografice)

1.

2.

3.

4.

5.

CAPITOLUL
1
–
Etape
fundamentale în evoluţia Politicii
de dezvoltare regională
Politica de coeziune a UE pentru
perioada 2007-2013
Obiectivele politicii de dezvoltare
regională a Uniunii Europene
pentru perioada 2007-2013
CAPITOLUL 2
– Politica de
coeziune – fonduri, activități și
estimări
bugetare
pentru
perioada financiară 2007-2013
Resurse
financiare
pentru
atingerea
obiectivelor
prin
instrumente structurale
Programele
de
dezvoltare
regională 2007-2013 în România
CAPITOLUL 3 - Sistemul de
control în cadrul Politicii de
Coeziune
Funcțiile de control
Rolul Autorității de Management,
Autorității
de
Certificare
și
Autorității de Audit
Sistemul de control în cadrul
Programului IPA de Cooperare
Transfrontalieră
România
Republica Serbia
CAPITOLUL 4Sistemul de
evaluare în cadrul Politicii de
Coeziune
Evaluarea ex-ante
Evaluarea intermediară
Evaluarea ex-post
Evaluarea în cadrul Programului
Operaţional Regional al României
2007-2013
CAPITOLUL
5
–
Analiza
impactului
Programelor
Regionale și viitorul Politicii de
coeziune 2014 –2020
Analiza parțială a rezultatelor
Programelor Regionale
Propunerile
legislative
privind
politica de coeziune a UE: 2014–
2020;
Regulamentul
financiar
966/2012
Instrumente Financiare în cadrul
Politicii de Coeziune 2014-2020

- prelegere cu suport
Power Point
- Dezbatere bazată pe
studii de caz
- Studii de caz pregătite
de studenți

2 ore: MD (5), MD (6), , RD (7),
CDL (8), EM (9), PG (10),
Regulamente CE (11)

- prelegere cu suport
Power Point
- Dezbatere bazată pe
studii de caz
- Studii de caz pregătite
de studenți

2 ore: GD (1), GD (2), GD (3),
GD (4), Regulamente CE (11),
Publicatii CE (12)

- prelegere cu suport
Power Point
- Dezbatere bazată pe
studii de caz
- Studii de caz pregătite
de studenți

7 ore: Publicatii CE(15, 20, 21),
Manuale proceduri MDRAP
( 27)

- prelegere cu suport
Power Point
- Dezbatere bazată pe
studii de caz
- Studii de caz pregătite
de studenți

6 ore: Publicatii CE(16, 17, 18,
19
Manuale proceduri MDRAP
( 25, 26)

- prelegere cu suport
Power Point
- Dezbatere bazată pe
studii de caz
- Studii de caz pregătite
de studenți
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4 ore: Publicatii CE(13, 14, 22,
23, 24) Manuale proceduri
MDRAP ( 28), Regulamente
CE (11)

Bibliografie
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Gabriela Dragan, Leonard Orban, Gabriela-Carmen Pascariu (2013) Politica de coeziune a Uniunii
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UE, Editura ASE, Bucureşti;
3.
Drăgan G. (2004), Politica de coeziune economică şi socială a Uniunii Europene, Institutul European
din România;
4.
Drăgan G., Tendinţe si evoluţii la nivelul politicii de coeziune a UE, www.ier.ro;
5.
Ovidiu Folcut, Dumitru Miron (2008), Economia integrarii europene, Editura Universitara
6.
Miron D. (2004), Economia Uniunii Europene, Editura Luceafărul, Bucureşti;
7.
Barna, Radu Cristian – Dezvoltare regională în Europa, Ed. Fundaţiei pentru Studii Europene, 2007
8.
Constantin, Daniela Luminiţa – Introducere în teoria şi practica dezvoltării regionale, Ed. Economica,
2000
9.
Edwards, Mary E. – Regional and Urban Economics adn Economic Development. Theory and
Methods, Auerbach Publications, 2007
10. Pascariu, Gabriel – Curs dezvoltare regională, UAUIM, Facultatea de urbanism, 2006/2007
(http://www.iaim.ro/catedre/urbanism/note/dezvoltare_regionala)
11. Regulamentele privind fondurile structurale pentru perioada 2007-2013
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 din 11 iulie 2006, prin care se stabilesc prevederile generale
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de Coeziune şi se
abrogă Regulamentul (CE) nr. 1260/1999
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1083:RO:NOT
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006 din 8 decembrie 2006, prin care se stabilesc regulile pentru
implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006, prin care se stabilesc prevederile generale
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune, şi pentru
implementarea Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind
Fondul european de dezvoltare regională
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1828:RO:NOT
Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul
european de dezvoltare regională, prin care se abrogă Regulamentul (CE) nr. 1783/1999
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1080:RO:NOT
Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul
social european, prin care se abrogă Regulamentul (CE) nr. 1784/1999
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1081:RO:NOT
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o
Grupare europeană de cooperare teritorială (GECT)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1082:RO:NOT
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1084/2006 din 11 iulie 2006, prin care se înfiinţează un Fond de coeziune
şi se abrogă Regulamentul (CE) nr. 1164/94
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1084:RO:NOT
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1085/2006 din 17 iulie 2006, prin care se înfiinţează un Instrument de
asistenţă pentru preaderare (IPA)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1085:RO:NOT
Regulamentul privind dispoziţiile commune (RDC)
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de
stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european,
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și
afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
Textul complet al regulamentului pe Eur-Lex
Regulamentul FEDR
Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind
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Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile
pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006
Textul complet al regulamentului pe Eur-Lex
A se vedea și declarațiile adiționale publicate în Jurnalul Oficial.
Regulamentul FSE
Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind
Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului
Textul complet al regulamentului pe Eur-Lex
Regulamentul CTE
Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind
dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de
cooperare teritorială europe
Textul complet al regulamentului pe Eur-Lex
Regulamentul GECT
Regulamentul (UE) nr. 1302/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială
(GECT) în ceea ce privește clarificarea, simplificarea și îmbunătățirea constituirii și funcționării unor astfel de
grupări
Textul complet al regulamentului pe Eur-Lex
Regulamentul privind Fondul de coeziune
Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind
Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006
Textul complet al regulamentului pe Eur-Lex
Regulamentul FEADR
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului
Textul complet al regulamentului pe Eur-Lex
REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/ipa/2014/231-2014_ipa-2-reg.pdf
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 447/2014 of 2 May 2014
on the specific rules for implementing Regulation (EU) No 231/2014 of the European Parliament
and of the Council establishing an Instrument for Pre-accession assistance (IPA II)
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/ipa/2014/20140502-commission-implementing-regon-ipa2_en.pdf
12. Politica de coeziune 2007-2013 Comentarii şi texte oficiale
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/publications/guide2007_ro.p
df
13. Instrumente Financiare în cadrul Politicii de Coeziune 2014-2020
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/financial_instruments_ro.pdf
14. Politica de coeziune 2014 –2020 Investiţii în creştere economică şi ocuparea forţei de muncă
http://bookshop.europa.eu/ro/politica-de-coeziune-2014-2020-pbKN3011308/downloads/KN-30-11-308-ROC/KN3011308ROC_002.pdf?FileName=KN3011308ROC_002.pdf&SKU=KN3011308ROC_PDF&Catalogue
Number=KN-30-11-308-RO-C
15. The control system for Cohesion Policy
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/audit2009/audit2009_en.pdf
16. Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2000-2006 financed by the European Regional
Development Fund
http://bookshop.europa.eu/en/ex-post-evaluation-of-cohesion-policy-programmes-2000-2006-financed-bythe-european-regional-development-fund-pbKN3113601/
17. Ex post evaluation of Cohesion Policy Programmes 2000-2006 financed by the European Regional
Development Fund in Objective 1 and 2 Regions
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http://bookshop.europa.eu/en/ex-post-evaluation-of-cohesion-policy-programmes-2000-2006-financed-bythe-european-regional-development-fund-in-objective-1-and-2-regionspbKN3210370/?CatalogCategoryID=IY4KABst8V8AAAEjsZEY4e5L
18. Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of Cohesion Policy 2007-2013
Task 2 : country report on achievements of Cohesion Policy (Romania) Year 2 – 2012
http://bookshop.europa.eu/en/expert-evaluation-network-delivering-policy-analysis-on-the-performance-ofcohesion-policy-2007-2013-pbKN3013610/?CatalogCategoryID=IY4KABst8V8AAAEjsZEY4e5L
19. Ex post evaluation of investment projects co-financed by the European Regional Development Fund
(ERDF) or Cohesion Fund (CF) in the period 1994-1999
http://bookshop.europa.eu/en/ex-post-evaluation-of-investment-projects-co-financed-by-the-europeanregional-development-fund-erdf-or-cohesion-fund-cf-in-the-period-1994-1999pbKN3213414/?CatalogCategoryID=IY4KABst8V8AAAEjsZEY4e5L
20. Structural Funds Did the Commission successfully deal with deficiencies identified in the Member
States’ management and control systems? Special Report No 3, 2012
http://bookshop.europa.eu/en/structural-funds-pbQJAB11015/
21. Guidance on simplified cost options
http://bookshop.europa.eu/en/guidance-on-simplified-cost-options-scos-pbKE0214987/?CatalogCategoryID=IY4KABst8V8AAAEjsZEY4e5L
22. The programming period 2014-2020 Guidance document on evaluation plans
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/evaluation_plan_guidance_en.pdf
23. Structural funds (ERDF and ESF) eligibility 2014-2020
http://bookshop.europa.eu/en/structural-funds-erdf-and-esf-eligibility-2014-2020pbKN0113867/?CatalogCategoryID=IY4KABst8V8AAAEjsZEY4e5L
24. Propuneri
legislative
2014-2020
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm
25. Manual Management financiar si autorizare AUTORITATEA DE MANAGEMENT pentru
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL – manual proceduri interne MDRT
26. Manual verificarea si autorizarea cheltuielilor AUTORITATEA DE MANAGEMENT pentru
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL – manual proceduri interne MDRT
27. Manual control de prim nivel http://www.mdrt.ro/userfiles/manual_control_prim_nivel.pdf
28. PROCEDURA DE EVALUARE A PROGRAMULUI
OPERAŢIONAL
REGIONAL–
manual
proceduri interne MDRT
29. ***, Indicators for Monitoring and Evaluation: An indicative methodology. The New Programming
period 2000–2006: methodological working papers. Working paper 3. 2000, European Commission,
Directorate-General XVI, Regional Policy and Cohesion, Co-ordination and evaluation of operations,
Brussels
30. ***, INFOREGIO – informaţii referitoare la Politica Regională şi instrumente structurale în UE:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm
31. ***, Rapoarte privind coeziunea economică şi socială, Comunicări din partea Comisiei
(http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/)
32. ***, Politica de dezvoltare regională în România: http://www.mdrt.ro/dezvoltare-regionala/politica-dedezvoltare-regionala
33. ***,
Cadrul
Naţional
Strategic
de
Referinţă
al
României
2007-2013
(http://portalmfp.mfinante.ro/wps/PA_1_1_15H/static/amcsc/fond_structural/fonduri_structurale/fonduri_Rom
ania/csnr.htm)
34. ***, Programul Operaţional Regional al României 2007-2013 http://www.mdrt.ro/dezvoltareregionala/programul-operational-regional-2007-2013
35. ***, Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România (http://www.fonduri-structuraleeuropene.ro/legislatie/legea-315-2004.html)
***, Regulament de Organizare și Funcționare Autoritatea de Certificare și Plată
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/rof_mfp2009/4_23.pdf
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9. Coroborarea conținutului disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor
profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
- prelegere cu suport Power Point
- Dezbatere bazată pe studii de caz
- Studii de caz pregătite de studenți
- În vederea schițării conținuturilor, alegerii metodelor de predare/învățare titularii disciplinei am avut întâlniri
cu:
o reprezentanți ai MDRAP;
o cadre didactice din alte centre universitare si programe de masterat specializate
Întâlnirile au vizat identificarea nevoilor și așteptărilor angajatorilor din domeniu și coordonarea cu alte
programe similare din cadrul altor instituții de învățământ superior.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

10.4 Curs

10.5 Seminar/ Laborator

10.6 Standard minim de performanță
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Examen scris
Accesul la examenul scris
este condiţionat de
prezentarea proiectului
individual.
Pentru a lua în considerare
punctajul obţinut la
proiectul individual,
studentul trebuie să obţină
cel puţin jumătate din
punctajul anunţat la proba
scrisă.
Examenul va fi tip grilă, 9
de întrebări punctate
similar, cu 5 variante de
răspuns, una singură
corectă.
Proiect individual
Proiectul individual constă
în analiza tehnică a
procesului de control,
evaluare, analiza a
impactului, la alegere, in
cadrul unei spete bine
definite si delimitate,
apelând la toate metodele
și indicatorii prezentați în
cadrul cursului.
Propunerile de teme
pentru proiectul individual
vor fi comunicate în cadrul
întâlnirilor cu studenţii.

Nota finală la
Controlul,
evaluarea si
analiza impactului
programelor
regionale este
compusă din:
Examen scris –
50%
Proiect individual
– 50%
În funcţie de
prezenţa la
cursuri şi
seminarii din
timpul
semestrului,
punctajul final va
putea fi mărit cu
pana la 1 punct în
cazul în care
prezenta va fi de
cel puţin 75%.







Cunoașterea principalelor metode si tehnici de control, evaluare si analiza a impactului programelor
de dezvoltare regionala;
Cunoașterea metodelor si tehnicilor aplicate in procesul de elaborare a politicii de coeziune a UE si a
politicii de dezvoltare regionala a UE;
Înțelegerea rolului avut de fiecare dintre instituțiile implicate în procesul de elaborare a politicii de
coeziune si a politicii de dezvoltare regionala a UE;
Înțelegerea rolului avut de fiecare dintre instituțiile implicate în procesul de control, evaluare si
analiza a impactului programelor regionale;
Participarea la seminariile acestei discipline

Data completării
12.01.2015
Data avizării

Titular de curs

Titular de seminar
Dr. Ploae Alina

Director de departament
Prof. univ. dr. Gabriela Carmen Pascariu
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