PLAN DE EVALUARE PNDR 2014-2020
ANUL 2021

GUVERNANȚĂ

ACTIVITATE
1. Organizarea întâlnirilor Comitetului de Coordonare a Evaluării (CCE)

TERMEN/PERIOADĂ
Frecvență - Trimestrial

2. Organizarea împreună cu Biroul European de Evaluare pentru Dezvoltare Rurală (Evaluation
Helpdesk) a evenimentului anual EvaluationWORKS!

Trimestrul IV 2021

3. Actualizarea continuă a site-ului MADR/PNDR la secțiunea dedicată evaluării în vederea Permanent
diseminării informațiilor legate de activitățile de evaluare ale PNDR
ACTIVITĂȚI

1. Implementarea proiectului Dezvoltarea capacității de evaluare și monitorizare a Pe parcursul anului 2021, însă
personalului instituțiilor implicate în implementarea PNDR 2014-2020
organizarea
evenimentelor
menționate este influențată de
Pe parcursul anului 2021 sunt prevăzute următoarele activități:
evoluția situației epidemiologice
generate de pandemia de COVID-19
- Sprijin tehnic în activitățile de evaluare, în funcție de necesitățile ce vor apărea pe
parcursul anului 2021
- Curs evaluare-monitorizare a PDR dedicat AM și agențiilor de plăți pentru maxim 12
persoaneCurs evaluare-monitorizare a PDR dedicat Comitetului de Coordonare a Evaluării
pentru maxim 15 persoane
- Curs evaluare-monitorizare a PDR dedicat Comitetului de Monitorizare pentru maxim 60
de persoane
- Organizarea celei de a 3-a vizită de studiu, în luna mai 2021, în Danemarca
- Organizarea a aprox. 4 reuniuni ale Comitetului de Coordonare a Evaluării
Trimestrial
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ACTIVITATE
2. Evaluarea rezultatelor activității RNDR în perioda 2016-2020

TERMEN/PERIOADĂ
Pe parcursul anului 2021

Proiectul își propune evaluarea activității RNDR din perspectiva modului în care activitățile RNDR
au contribuit la atingere obiectivelor prevăzute la art. 54 din Regulamentului (UE) nr. 1305/2015
și valoarea adăugată a acestor activități:
- Elaborarea și definitivarea documentației de atribuire
Trimestrul I și II
- Demararea procedurii de achiziție publică și implementare
Trimestrul III și IV
3. Studiul de evaluare privind stabilirea nivelului actual al indicelui speciilor vizate de Pe parcursul anului 2021 și 2022
pachetele de agromediu din PNDR 2014-2020
- Elaborarea și definitivarea documentației de atribuire (SMMC)
Trimestrul IV 2021
- Demararea procedurii de achiziție publică și implementare (SMMC)
Pe parcursul anului 2022
4. Studiul de evaluare referitor la impactul economico-social şi de mediu al PNDR 2014-2020, Pe parcursul anului 2021
care vizează angajamentele pentru zonele cu constrângeri naturale sau alte constrângeri
specifice altor zone
- Elaborarea și definitivarea documentației de atribuire (Biroul de Evaluare – SCE)
Trimestrul II 2021
- Demararea procedurii de achiziție publică și implementare (Biroul de Evaluare – SCE)
Trimestrul III şi Trimestrul IV 2021
5. Implementarea contractului Evaluarea ex ante a Planului Național Strategic PAC 2021- Pe parcursul anului 2021
2027
- Elaborarea studiului de evaluare ex ante
- Elaborarea raportului de mediu (SEA)
- Organizarea unui eveniment de diseminare a rezultatelor evaluării (2022)
6. Elaborarea RAI 2020

Inițiere demersuri – Februarie 2021
Finalizare – Trimestrul II 2021

- Solicitare informații AM, AFIR și APIA
- Aprobare de către CM
- Transmitere COM prin încărcare în SFC
7. Analiza contribuției nete a intervențiilor PNDR 2014-2020 la schimbarea valorii Finalizare – Trimestrul II 2021
indicatorilor SEA pentru anul 2021 - Raportare anuală monitorizare SEA conform
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004
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