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AI GRIJĂ DE BANII TĂI!
Ilie Mihai, Alina Rotaru
Abstract:
In the context of some challenges and increasing difficulties, exacerbated by the
economic-financial and geo-political turmoil, resurgence of terrorism and waves of
unprecedented migrants flooding into Europe, Romania's population faces special
problems in achieving and managing financial resources necessary ensuring daily living
and other minimum conditions for a decent life (buying a home, financing studies and
professional training, purchasing a car, payment a holiday, access to culture and
information, etc.).
Although Romanians' earnings are well below the European average, there are
major differences between urban and rural areas, and among geographical areas within
the same population category, with cities, usually of small and medium dimensions, type
monoindustrial, where income are very small as a result of the abolition of jobs following
the closure of the former socialist enterprises, but also very poor rural regions such as
northern Moldova, some areas of Oltenia etc.
At the same time, the degree of economic, financial and banking culture is low
among the majority of Romanian citizens that hinder access to information on how to
achieve and managing financial resources from payment of work, European funds, bank
loans, and the population ability of understanding and negotiating bilateral contracts with
financial institutions.
In these circumstances, the present study aims to achieve a concrete mechanism to
assist citizens with public, specialty information on how to manage their own financial
resources and access to loans knowingly and avoid entering into damaging financial
transactions with financial institutions (banks, NBFIs, insurance companies, investment
funds, etc.)
Keywords: own/borrowed financial resources, loans, interests, shares, securities,
treasury bills, insurance / reinsurance, premiums, damages, risks, profit, losses
JEL Classification: G01,G15

1. Necesitatea creării unui sistem de informaţii financiare pentru
populaţie
Datoria totală acumulată de populaţie şi gradul de îndatorare a
acesteia la finele anului 2015 se prezenta astfel:
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Tabelul nr. 1. Datoria populaţiei
Indicatori

Suma

Număr debitori

Datoria totală din care:

119,0 mld. lei

-

- Credite din acestea:

102,1 mld lei1

3478 mii persoane

- Credite ipotecare şi
pentru investiţii
imobiliare

52,0 mld lei

336 mii persoane

- Credite de consum

50,1 mld lei

3284 mii persoane

Sursa: BNR Raport asupra stabilităţii financiare, aprilie 2016

Potrivit datelor din Tabelul nr. 1, rezultă că la finele anului 2015 din
datoria totală a românilor de 119,0 mld lei, cea mai mare parte de 85,7%
provine din creditele în lei şi valută contractate de la bănci şi instituţiile
financiare nebancare autohtone, rezultând o datorie medie de cca. 34 000
lei/ pers cu datorii.
Tabelul nr. 2. Gradul de îndatorare a populaţiei
Indicatori

31 dec.2015

Datorii/ venit disponibil brut

38%

Credite/venit bănesc net

78%

Rata creditelor neperformante destinate populaţiei

9,1%2

Sursa: BNR, Raport asupra stabilităţii financiare, aprilie 2016

Gradul de îndatorare a populaţiei, mai ales cel calculat în raport cu
venitul bănesc net rămas după plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor la
pensii, sănătate şomaj etc. este destul de ridicat, respectiv 78% la finele
anului 2015.
Gradul de bancarizare exprimat prin numărul de societăţi bancare şi
a unităţilor teritoriale (sucursale şi agenţii) în raport cu populaţia în anul
2015 în România era cu mult sub media europeană, astfel:

1

Include creditele acordate de bănci cât şi cele acordate de IFN-urile autohtone
Potrivit metodologiei Autorităţii Bancare Europene (ABE) adoptată şi în
România începând cu aprilei 2015, creditele neperformante sunt acele credite la care se
înregistrează întârzieri la plată mai mari de 90 zile sau cele în cazul cărora este improbabilă
rambursarea integrală fără executarea garanţiei indiferent de numărul zilelor de întârziere.
2
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Tabelul nr.3. Gradul de bancarizare
Indicatori
România
UE
Nr de instituţii de credit
363
Nr de sucursale şi agenţii bancare
5337
Nr de locuitori/ 1 salariat bancar
345
175
Nr de locuitori/unitate bancară teritorială
3760
2450
Sursa: BNR, Raport asupra stabilităţii financiare, aprilie 2016; Raport asupra stabilităţii
financiare, septembrie 2015

2. Piaţa financiară - componente structurale
În cadrul pieţei globale există trei componente fundamentale
corespunzătoare celor trei elemente care stau la baza oricărei activităţi
economice: natura, munca şi capitalul.4
Fig.1. Structura pieţei globale
ACTIVITĂŢI
ECONOMICE
NATURA
PIAŢA DE
BUNURI ŞI
SERVICII

MUNCA
PIAŢA
MUNCII

CAPITALUL
PIAŢA
FINANCIARĂ

PIAŢA
GLOBALĂ
Piaţa financiară reprezintă componenta cu cel mai ridicat grad de
globalizare din cadrul structurii pieţei globale, sofisticată şi influenţată de o
multitudine de riscuri în afara celor economice generale, precum riscul de
dobândă, riscul de curs valutar, riscul de credit şi alte riscuri de natură
financiară.
3

În perioada sept – dec 2015 şi-au încetat activitatea două societăţi bancare
(Volksbank care a fost preluată de Banca Transilvania şi Millennium Bank care a fost
absorbită prin fuziune OTP Bank România)
4
I. Mihai şi colectivul, Piaţa financiară, componentă fundamentală a pieţei
globale, Editura FRM, Bucureşti 2015, pag. 15-16
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Din această cauză jucătorii care operează pe piaţa financiară şi
afacerile lor sunt supuse unor riscuri suplimentare, agresive şi perverse
decât pe celelalte pieţe, a căror ignorare, necunoaştere sau cunoaştere
insuficientă, poate atrage rapid pierderi financiare importante şi chiar
falimentul.
Din această perspectivă, accesul populaţiei la informaţii şi cunoştinţe
profesionale de specialitate în scopul protejării într-o măsură mai mare a
intereselor sale este obiectivul fundamental al STUDIULUI nostru.
Desigur, că în cazul fiecărei componente a pieţei globale, pe lângă
piaţa propriu zisă (bunuri şi servicii, muncă, capital) trebuie luate în
considerare şi celelalte subsisteme care concură la funcţionalitatea pieţei
respective:
- participanţii;
- reglementările legale (inter) naţionale;
- infrastructura pieţei;
- instituţii şi organisme specializate de reglementare şi supraveghere
etc.
La rândul său piaţa financiară cuprinde mai multe subsegmente
astfel:
Fig. 2. Structura pieţei financiare5

În ce priveşte amploarea sectorului financiar în România în raport cu
mărimea PIB aceasta era de 77,4% la finele anului 2014, cel mai redus nivel
din ţările membre UE6, tendinţa de reducere menţinându-se şi în anul 20157.
5

I. Mihai şi colectivul, Piaţa financiară, componentă fundamentală a pieţei
globale, Editura FRM, Bucureşti 2015, pag. 17
6
BNR, Raport asupra stabilităţii financiare, septembrie 2015, pag. 67
7
BNR, Raport asupra stabilităţii financiare, aprilie 2016, pag. 22
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Structura sectorului financiar românesc este dominată de sectorul
bancar care deţine majoritatea activelor financiare, celelalte componente
fiind încă slab reprezentate în raport cu ţările dezvoltate cât şi cu ţările
membre UE, astfel:
Tabelul nr. 4. Structura sectorului financiar
Indicatori
Total active financiare din care:
-bănci
- fonduri de investiţii
- IFN-uri
- fonduri de pensii
-asigurări şi reasigurări
- alte instituţii financiare

în %
100
78,0
7,9
5,9
3,7
3,5
1,0

Sursa: BNR, Raport asupra stabilităţii financiare, septembrie 2015, pag 68

3. Platforma de informaţii financiare a populaţiei (P.I.F.)
Nivelul redus de cultură financiară în rândul populaţiei, gradul
insuficient de bancarizare în România comparativ cu media din UE,
raporturile reci, neprietenoase dintre bănci şi clienţi amplificate şi de
eventualele consecinţe ale aplicării aşa numitei “legi a dării în plată”, face
necesară crearea unui instrument tehnic care să ofere informaţii financiare
publice, de calitate, celor interesaţi în fundamentarea unei decizii în
cunoştinţă de cauză în legătură cu operaţiunile pe care intenţionează să le
deruleze pe piaţa financiară (credite, depozite, asigurări, fonduri de
investiţii, etc.).
Acest demers este nu numai necesar, dar şi moral întrucât în
România activitatea de creditare se realizează exclusiv pe seama resurselor
colectate de bănci pe plan local astfel:
Tabelul nr. 5. Gradul de acoperire a creditelor cu depozite
(decembrie 2014)
Indicatori
în %
Total din care
109,5
- retail
134,3
-corporate
86,2
Sursa: I. Mihai, C. Oprea – Post crisis financial intermediation, Annals of Spiru Haret
University, Economics series, Volume 6(15), Issue 3, 2015, pag 16
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De altfel, populaţia se menţine în poziţia de creditoare netă a
sistemului bancar şi la finele anului 2015 cu un sold al depozitelor care
depăşeau creditele acordate populaţiei cu 30,7 mld lei8.
Platforma de informaţii financiare pe care o propunem, urmează a
avea trei secţiuni principale astfel:
Fig. 3. Structura Platformei Financiare (P.I.F)

Unde:
A- Meniul informaţiilor furnizate de P.I.F;
B- Entităţile la care se referă informaţiile furnizate;
C- Colectivele profesionale care colectează, gestionează şi
actualizează informaţiile; furnizate în cadrul platformei
financiare.
Secţiunea 1. Informaţii bancare
A1 Va cuprinde în prima fază informaţii publice curente despre:
- principalele tipuri de credite destinate persoanelor fizice în lei şi
valută şi condiţiile de acordare;
- principalele categorii de depozite în lei şi valută destinate
persoanelor fizice, condiţii şi termene de constituire;
- nivelul dobânzilor percepute la creditele în lei şi valută;
- nivelul dobânzilor acordate la depozitele în lei şi valută;
- principalele comisioane percepute de bănci pentru operaţiuni în
lei şi valută legate de (i) credite; (ii) încasări şi plăţi; (iii) retragere
de numerar; (iv) alte comisioane;
- cursul de schimb valutar practicat de bănci
- alte informaţii relevante.
8

BNR, Raport asupra stabilităţii financiare, aprilie 2016, pag. 17
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B1 Informaţiile financiare publice vor fi asigurate în prima fază de
funcţionare a platformei P.I.F pentru principalele bănci din sistem: BCR,
BRD-GSG, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, CEC Bank şi Banca
Transilvania care acoperă împreună mai mult de jumătate din cota de piaţă
pe întregul sistem bancar românesc.
C1 Echipa 1 (Team 1) care va asigura colectarea, gestionarea şi
actualizarea informaţiilor financiare din zona bancară va fi formată din
cadre didactice din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice cu preocupări în
domeniu, desemnate în acest scop, la care vor putea fi atraşi şi studenţi şi
masteranzi.
Secţiunea 2. Informaţii financiare publice despre piaţa de
asigurări/reasigurări
A2 Meniul acestei secţiuni va include:
- principalele tipuri de asigurări destinate populaţiei şi condiţiile de
încheiere astfel:
- asigurări auto obligatorii;
- asigurări auto facultative (CASCO);
- asigurări obligatorii de locuinţe;
- asigurări facultative de locuinţe;
- asigurări de viaţă şi de sănătate;
- asigurări de călătorie;
- asigurări de riscuri financiare etc.;
- nivelul primelor de asigurare
- nivelul primelor de asigurare perceput de societăţi de asigurare;
- daunele acoperite;
- alte informaţii relevante (insolvenţă, întârzieri/încetări de plăţi
etc.).
B2 Societăţile de asigurări care vor face obiectul informaţiilor
financiare furnizate în prima fază sunt: Omniasig, Groupama, Asirom,
Viena Insurance Group, Alianz Tiriac, City Insurance şi Generali care
deţineau împreună peste 50% din piaţa asigurărilor din România la finele
anului 2015.
C2 Echipa 2 (Team 2) care va asigura colectarea, gestionarea şi
actualizarea informaţiilor financiare din zona asigurări-reasigurări, va fi
formată din cadre didactice din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice cu
preocupări în domeniu, desemnate în acest scop, la care vor putea fi atraşi şi
studenţi şi masteranzi.
13

Secţiunea 3. Informaţii despre piaţa de capital
A3 Meniul aceste secţiuni va include informaţii financiare publice
privind:
- evoluţia indicilor Bursei de Valori Bucureşti (BVB);
- principalele companii cotate la BVB;
- evoluţia cotaţiei acţiunilor acestora;
- obligaţiuni municipale (entităţi emitente, cotaţii, cupoane,
rentabilitate etc.);
- piaţa titlurilor de stat şi a certificatelor de trezorerie (calendarul
emisiunilor, cupoane, rentabilitate, etc.);
- principalele fonduri de investiţii (entităţi emitente, cotaţii,
rentabilităţi, etc.);
- cotaţia preţului ţiţeiului la principalele burse internaţionale.
B3 Informaţiile bursiere vor fi furnizate pentru: societăţile din
sectorul energetic, societăţile din sectorul farmaceutic, societăţile bancare
cotate la BVB, obligaţiunile municipale emise de oraşele reşedinţă de judeţ,
principalele unităţi de fond de investiţii.
C3 Echipa 3 (Team 3) care va asigura colectarea, gestionarea şi
actualizarea informaţiilor financiare publice în legătură cu piaţa de capital,
va fi formată din cadre didactice din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice
cu preocupări în domeniu, desemnate în acest scop, la care vor putea fi
atraşi şi studenţi şi masteranzi.
Concluzii şi propuneri
Realizarea şi gestionarea proiectului incubă eforturi umane şi
financiare considerabile şi poate avea efecte de imagine importante pentru
USH şi Facultatea de Ştiinţe Economice, oferind posibilităţi de lucru în
condiţii reale pentru personalul angrenat (cadre didactice, studenţi şi
masteranzi), fiind utilă mai ales pentru populaţie care poate avea o sursă
neutră şi profesională de informare în domeniul financiar.
Configurarea fişierelor, parametrizarea informaţiilor, elaborarea
programelor informatice presupune sprijinul şi implicarea nemijlocită a
Direcţiei IT din cadrul USH, cu care s-au purtat discuţii preliminare.
Motivarea participării cadrelor didactice, îndeosebi a celor tinere, în
cadrul proiectului să se facă prin asigurarea îndeplinirii punctajelor
prevăzute în Fişele de evaluare a performanţelor didactice şi de cercetare
(50 pct. pentru profesor, 40 pct. pentru conferenţiar, 30 pct. pentru lector, 20
pct. pentru asistent) pe baza unui addendum la contractul individual de
muncă.
14

Participarea studenţilor şi masteranzilor la gestionarea informaţiilor
financiare în cadrul Platformei P.I.F. să fie asimilată practicii de specialitate.
Efortul financiar pentru realizarea proiectului poate fi susţinut din
surse proprii USH sau prin accesarea de fonduri europene în cadrul unui
proiect separat.
Actualizarea datelor se propune a fi făcută pentru început săptămânal
(în fiecare vineri pentru săptămâna următoare).
Accesarea Platformei P.I.F. se propune a fi gratuită în primii 2-3 ani
de funcţionare şi apoi introducerea unor comisioane de accesare.
Asigurarea securităţii datelor gestionate de Platforma P.I.F. să se
efectueze printr-un sistem unic de parole de acces şi persoane strict
autorizate.
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EVALUAREA EX-ANTE A POLITICILOR ACTIVE PE
PIAŢA MUNCII – ABORDARE TEORETICĂ
Daniela Paşnicu, Gabriela Tudose
Abstract:
Ex-ante assessment is a mandatory step before the process of implementation of
policies because it brings, through the analyses undertaken improvements for initial design,
contributing, on a case by case basis, to increasing of efficiency, effectiveness, relevance,
sustainability, equity and of its internal and external coherence. In recent years, at
international level, but especially in the EU countries (EU), the ex-ante socio-economic
programs and public interventions have become an extremely necessary instrument in
decision-making, which is linked own economic and social development of the EU Member
States.
The article examines the delimitation, development and regulations of the ex-ante
assessment concept; the main criteria which underlying methodologies for ex-ante
assessment of the active policies on the labor market; steps to be taken in this respect and
methods and tools for ex-ante policy impact assessment. The paper outlines the specific
elements for the general framework for ex-ante policies assessment on the labor market
concerning employment growth in the rural area context.
Keywords: ex-ante assessment; active policies; labor market; social impact; rural
areas
JEL Classification: J08; J43

Introducere
Evaluarea ex-ante reprezintă o analiză de impact cu ajutorul căreia se
doreşte evaluarea efectelor pe care le-ar putea avea implementarea unei
politici publice. Acest tip de evaluare este o etapă obligatorie înaintea
procesului de implementare a unei politici publice în vederea realizării cu
succes a obiectivelor propuse. Este o etapă care permite reajustarea măsurii,
prin elementele de îmbunătăţire pe care le degajă, reprezentând o parte
integrantă în formularea şi implementarea politicilor publice.
În funcţie de etapa în care intervine, evaluarea ex-ante are un rol
definitoriu în: 1) alegerea alternativelor de politică publică activă; 2)
elaborarea de reajustări şi calibrări ale design-ului politicii active concepute
într-o primă fază, de aşa manieră încât aceasta să aibă o logică a intervenţiei
bine articulată şi să poată contribui real la atingerea ţintelor de creştere a
ocupării şi a calităţii acesteia; 3) stabilirea de mecanisme pentru realizarea
ulterioară a funcţiilor de monitorizare şi evaluare, în eventualitatea
implementării politicii. Prin urmare, este necesar ca orice politică activă pe
piaţa muncii să fie susţinută de o evaluare ex-ante.
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Evaluarea ex-ante trebuie orientată către un scop care aduce calitate
vieţii, prosperitate şi noi oportunităţi pentru cetăţeni. Factorii de decizie care
răspund de planificarea politicilor publice împreună cu specialiştii din
domeniu încearcă să anticipeze, cu ajutorul diferitelor metode de studiu
cantitative şi calitative, impactul asupra societăţii ca urmare a implementării
politicii (Manual de metode folosite în planificarea politicilor publice şi
evaluarea impactului, 2006, pag. 17). Coordonarea mai bună a politicilor,
atât în interiorul ţărilor membre, cât şi la nivel european, presupune ca
impactul social al iniţiativelor politice să fie mai atent evaluat cu scopul
minimizării consecinţelor sociale potenţial negative prin măsuri orientate pe
asigurarea de şanse şi reducerea sărăciei. U.E şi-a întărit obiectivul de a face
ca ţările membre să-şi îmbunătăţească capacitatea de realizare a evaluărilor
de tip ex-ante, respectiv evaluarea impactului social, prin promovarea unei
bune guvernanţe, transparenţei şi prin creşterea implicării factorilor de
decizie în conceperea, implementarea şi monitorizarea politicilor.
La nivelul politicilor publice, au fost evidenţiate trei tipuri de impact:
economic, social şi ecologic, care pot fi diferite în intensitate de la o politică
la alta (Manual pentru elaborarea Propunerii de Politici Publice, 2006).
Având în vedere că impactul politicilor active asupra ocupării este unul de
natură socială, în cadrul acestui articol demersul ştiinţific se axează pe
elemente caracteristice evaluării ex-ante a impactului social. Principalele
criterii pe baza cărora se face evaluarea ex-ante a impactului social vor fi
descrise pe larg, de exemplu: eficienţa, eficacitatea, relevanţa, sustenabilitatea, coerenţa (internă şi externă), echitatea şi participarea comunităţii.
Dintre tehnicile specifice evaluării impactului social fac parte: analiza
SWOT, tehnica micro-simulării (MS), modelarea macro-economică, studiul
de caz, analiza de cauzalitate, etc.
Articolul este dedicat studierii aspectelor care privesc: delimitarea
conceptuală, evoluţia şi reglementările termenului de evaluare ex-ante;
criteriile de evaluare ex-ante; etapele evaluării ex-ante; instrumentele şi
metodele de evaluare ex-ante a impactului măsurilor active în contextul
conturării unor elemente specifice pentru cadrul general de evaluare ex-ante
a politicilor active pe piaţa muncii din mediul rural. O componentă foarte
importantă a demersului nostru de evaluare a fost reprezentată de
stabilirea/definirea limitelor analizei ex-ante, care se regăsesc în general.
Apariţia, dezvoltarea şi reglementarea conceptului de evaluare
ex-ante
Evaluarea a debutat ca un domeniu şi a devenit o disciplină
recunoscută a cercetării ştiinţifice începând din anii 1960, iar pe parcursul
evoluţiei s-au remarcat o serie de dispute privind terminologia, metodologia
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şi etica evaluării. Fitzpatrick, Sanders şi Worthern (2004) au identificat
aproape 60 de modele de evaluare care au apărut între anii 1960 şi 1990.
Evaluarea a luat amploare în Statele Unite în anul 1965, odată cu lansarea
unor programe destinate combaterii sărăciei (War on Poverty – război
împotriva sărăciei).
Noţiunea de evaluare ex-ante a politicilor a fost introdusă în anii
1990, în ţările OECD, iar la începutul anilor 2000 în ţările UE. În prima
fază, evaluarea iniţială de impact a fost dezvoltată cu scopul de a estima
impactul reglementărilor asupra mediului de afaceri şi era orientată mai ales
spre reducerea sarcinii administrative şi birocratice.
Problema evaluării socio-economice în Europa a devenit o
preocupare la momentul extinderii UE, mai ales, între 2004 şi 2007, odată
cu introducerea fondurilor structurale şi de coeziune. La început acestea au
fost introduse în administraţiile publice cu o experienţă de evaluare relativ
redusă şi, în consecinţă, fără o cultură de evaluare bine dezvoltate (Evalsed,
2013). În următorul exerciţiu financiar 2007 - 2013, s-a recurs la o abordare
strategică, flexibilă de evaluare a fondurilor structurale, care a pus accent pe
probleme specifice de evaluare. Politicile de dezvoltare de la nivel european,
pentru perioada 2014-2020, se concentrează pe rezultate, recomandările cu
privire la evaluare fiind suplimentate. În ultimii ani, la nivel mondial, dar
mai ales în ţările UE, evaluarea ex-ante a impactului socio-economic al
programelor şi intervenţiilor publice a devenit un instrument decizional de
politici extrem de important (Lucian Ciolan, 2009).
În literatura de specialitate există diferite modele folosite pentru
evaluarea impactului social: Program Theory Model (Birkmayer and Weiss,
2003), the CIPP Model (Stufflebeam, 2002), the Qualitative Model (Patton,
2002) şi Modelul de evaluare axat pe utilizare (Patton, 2002). Un model de
evaluare a impactului social adaptat la realităţile din România (Raluca
Antonie (Gârboan), 2010) dezvoltat pe baza aplicabilităţii mai multor
metode de evaluare, include ca etape: prezentarea politicii publice;
standardizarea activităţilor; specificarea obiectivelor studiului de evaluare a
impactului social; concluziile analizelor precedente; construcţia sistemului
de indicatori şi a indicilor pentru măsurarea impactului social; selecţia şi
aplicarea metodelor de cercetare folosite în evaluarea impactului social;
interpretarea datelor şi extinderea sistemului de indicatori; evaluarea
impactului direct, indirect şi a celui pozitiv şi negativ; dezvoltarea unui plan
pentru a contracara efectele nedorite; elaborarea raportului de evaluare a
impactului social; elaborarea unui plan pentru integrarea rezultatelor de
evaluare a impactului social în vederea proiectării unei activităţi şi a unor
programe viitoare.
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• Reglementarea evaluării ex-ante la nivelul ţărilor UE
Se remarcă diferenţe considerabile la nivelul ţărilor din U.E. în ceea
ce priveşte reglementarea evaluării ex-ante, în sensul că în unele ţări există
un cadru legal în domeniu, în timp ce în altele nu. De exemplu:
¾ în Austria, a existat o cerinţă legată de integrarea evaluărilor de
impact în legislaţia din 2001. Legislaţia din domeniu a fost
revizuită în 2013 şi a intrat în vigoare un nou sistem de evaluare a
impactului.
¾ În Belgia, evaluările de impact sunt cerute prin decizii de stat,
care sunt prezentate Consiliului de Miniştri.
¾ În Franţa, evaluarea ex-ante a acompaniat fiecare lege propusă de
guvernul francez şi de membrii Parlamentului cu rolul de a estima
impactul consecinţelor economice, financiare, sociale şi de mediu
ale acestor legi.
¾ În Spania există un nou organ administrativ central cunoscut sub
numele de Agenţia Naţională de Evaluare a Politicilor Publice şi a
Calităţii Serviciilor care are ca principale obiective: îmbunătăţirea
cunoştinţelor despre efectele planurilor şi programelor publice şi
creşterea transparenţei şi responsabilităţii în managementul
resurselor publice.
¾ La cealaltă extremă se află Cipru, Luxemburg şi Grecia în care nu
există nici o cerinţă specială pentru evaluările de impact (altele
decât cele care însoţesc proiectele FSE, în cazul din Cipru sau
Grecia).
• Reglementarea evaluării ex-ante la nivelul României
Studiile existente confirmă faptul că s-au elaborat ghiduri şi au fost
instituite reguli în domeniul evaluării la nivel naţional, constituindu-se
într-un cadru metodologic de evaluare a impactului politicilor publice,
respectiv măsurilor active de creştere a ocupării (ex. HG nr 775/14.07.2005
pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare,
monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, publicată în
MO nr. 685/29.07.2005; HG 870/2006; HG 1361/2006 şi HG561/2009).
Hotărârea HG nr 775/14.07.2005 face referire mai mult la evaluarea politicii
pe parcursul implementării (evaluare interimară) şi după implementare
(ex-post) pentru a sesiza gradul de îndeplinire a obiectivelor, prin
compararea acestora cu rezultatele atinse. Se simte lipsa unui sistem
organizaţional integrat, care să corespundă cerinţelor de transparenţă,
regulilor procedurale, de consultare, participare şi monitorizare.
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Metodologia cercetării evaluării ex-ante a politicilor active pe
piaţa muncii
În acest articol sunt prezentate câteva elemente teoretice privind
evaluarea ex-ante a impactului social. Aceste elemente au rezultat în urma
analizei modelelor de evaluare a impactului social din literatura de
specialitate şi din experienţa autorilor dobândită în cadrul proiectelor de
cercetare care au avut ca scop evaluarea ex-ante a politicilor de creştere a
ocupării pe piaţa muncii. Elementul de noutate al articolului contă în modul
de abordare specific al evaluării ex-ante prin prisma impactului politicilor
active pe piaţa muncii, în contextul mediului rural. Rezultatele obţinute vor
putea constituie elemente importante ale metodologiei de evaluarea ex-ante
a impactului politicilor active pe piaţa muncii cu efecte benefice asupra
creşterii ocupării şi a calităţii acesteia.
Nu există o definiţie universal acceptată a ceea ce reprezintă efecte
„sociale”. Orientările sistemului integrat de evaluare a impactului se
concentrează în literatura de specialitate pe 11 tipuri de efecte sociale:
Ocuparea şi Piaţa muncii; Standarde şi drepturi legate de calitatea locului de
muncă; Incluziunea socială şi protecţia anumitor grupuri; Egalitatea de
tratament şi de şanse; Nediscriminarea; Viaţă privată şi familială, precum şi
protecţia datelor cu caracter personal; Guvernarea, participarea, buna
administrare, accesul la justiţie, mass-media şi etică; Sănătatea şi siguranţa
publică; Criminalitatea, terorismul şi securitatea; Accesul la protecţia
socială, sănătate, educaţie şi cultură; Impactul social în ţările terţe.
Aceasta reprezintă o listă largă a efectelor, existând şi alte opinii care
consideră că majoritatea efectelor sociale pot fi limitate la următoarele de
tipuri de impact, şi anume: i. ocuparea forţei de muncă (inclusiv standardele
şi drepturile de pe piaţa muncii); ii. veniturile; iii. accesul la servicii
(sănătate, educaţie, servicii sociale etc.); iv. respectarea drepturilor
fundamentale (inclusiv egalitatea de şanse); v. sănătatea şi siguranţa publică
(Impact Assessment Guidelines, 2009).
Principalele criterii de evaluare ex-ante
Având în vedere Ghidul de Evaluare a Dezvoltării Socio-Economice
(Evalsed, 2013, partea a II-a) şi abordarea europeană privind evaluarea
ex-ante (Indicative guidelines on evaluation methods: Ex ante Evaluation,
2006) vom defini 6 criterii de evaluare ex-ante, şi anume: relevanţa;
eficacitatea; eficienţa; impactul; sustenabilitatea şi coerenţa. Legătura
sintetică dintre aceste criterii, politica/măsura evaluată şi mediul căruia i se
adresează este reprezentată în figura 1.
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