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AGENDA 
Conferința Internațională 

Evaluarea: constatări și experiențe pentru perioada 2014-2020 
București, 26-27 aprilie, 2012 

 
ZIUA 1 – 26 APRILIE 2012 
08:00 – 09:00 Înregistrarea participanților  
09:00 – 10:15 Sesiunea plenară de deschidere 

- Discurs inaugural, Leonard Orban, Ministrul Afacerilor Europene 
- Rolul evaluării în viitoarea perioadă de programare, Veronica Gaffey, DG Regio, 

Comisia Europeană 
- Pregătirea viitoarei perioade de programare, Cătălin Vătafu, secretar de stat  

10:15 – 10:45 Pauză de cafea 
10:45 – 13:00 Ateliere de lucru paralele – Sesiunea I: Evaluarea contribuției strategice 

 
 Workshop I.1 

Impactul intervenţiilor asupra 
competitivităţii şi dezvoltării 
inteligente 

Workshop I.2 
Impactul intervenţiilor asupra 
dezvoltării durabile şi 
infrastructurii 
 

Workshop I.3 
Impactul intervenţiilor asupra 
dezvoltării incluzive şi 
educaţiei pe parcursul vieţii 

13:00 – 14:00 Pauză de prânz 
14:00 – 16:30 Ateliere de lucru paralele – Sesiunea II: Evaluarea contextului programelor 
 Workshop II.1 

Evaluarea contextului 
instituţional şi a politicilor 
publice: condiţionalităţi ex-
ante şi cadrul de 
performanţă  

Workshop II.2 
Evaluarea principiilor 
orizontale: dezvoltarea 
durabilă, promovarea 
egalităţii între bărbaţi şi 
femei şi principiul 
nediscriminării  

Workshop II.3 
Evaluabilitate şi 
măsurabilitate: date şi 
indicatori la nivelul 
programului şi la nivel 
strategic, sondaje şi 
comunicare  

ZIUA 2 – 27 APRILIE 2012 
08:00 – 09:00 Înregistrarea participanților  
09:00 – 10:15 Sesiune plenară  

Noi aranjamente în implementare: dezvoltarea locală condusă de comunitate şi acţiuni 
comune 

10:15 – 10:45 Pauză de cafea  
10:45 – 13:00 Ateliere de lucru paralele – Sesiunea III: Evaluarea implementării 

 
 Workshop III.1 

Evaluarea costurilor şi 
capacităţilor de 
implementare 
 

Workshop III.2 
Evaluarea şi planificarea 
timpului de realizare a 
angajamentelor şi plăţilor 

Workshop III.3 
Evidenţe legate de povara 
administrativă 

13:00 – 14:00 Pauză de prânz 
14:00 – 15:00 Sesiunea plenară de închidere 

- raportare rezultate ateliere de lucru 
- cuvânt de închidere, Cătălin Vătafu, secretar de stat 

15:00 Cocktail de închidere a conferinței 
    


