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Evaluarea
-Tipuri de evaluareGestionarea unui proiect implică o sumedenie de abilitaţi şi deprinderi practice din partea
managerului de proiect, dar şi din partea echipei pe care o coordonează. Managerul de proiect
trebuie să aibe o perspectivă clară asupra statutului proiectului, în special din punct de vedere
financiar. În practică, deciziile în domeniul investiţiilor trebuie să ia în considerare pe lângă rata
randamentului financiar, şi problemele economice, sociale, tehnice, de risc şi organizatorice.
Odată finalizată partea de planificare şi programare a proiectului se desfăşoară partea
propriu zisă de management a derulării proiectului, cunoscută sub diferite denumiri, însă cel mai
întâlnit termen este cel de implementare. În această etapă, echipa stabileşte precis sarcinile,
estimează foarte precis bugetul de cheltuieli şi realizează activităţile de proiect. Prin intermediul
acestei faze de implementare întâlnim două procese importante în derularea cu succes a
proiectului şi anume: monitorizarea şi evaluarea.
Evaluarea este un proces sistematic, însă este secvenţial, se realizează în anumite
momente din ciclul de viaţă al proiectelor, pe când monitorizarea este continuu şi se desfăşoară
pe tot parcursul proiectului (Dumitraşcu şi Pascu 2005). Întotdeauna managerul de proiect va
evalua întreaga activitate cu atenţie sporită, acest lucru nu se realizează doar pentru a se găsi
greşeli, se realizează şi pentru a câştiga experienţă în viitor.
Conform precizărilor dicţionarului, prin evaluare înţelegem „acţiunea de a evalua şi
rezultatul ei: calcul, apreciere, preţuire” (Dex 1998). Accepţiunea adecvată a utilizării termenului
„evaluare” e în domeniul proiectelor, este dată de termenul apreciere. Stan (2013) afirmă că prin
termenul de „evaluare” se înţelege două concepte diferite, unul dintre acestea ar fi aprecierea
performanţelor proiectului, mai exact a rezultatelor, livrabilelor şi a impactului proiectului în
ansamblul său, în diferite etape ale acestuia, şi anume: în planificare, implementare şi post
implementare. Această abordare se referă în principiu la compararea între ceea ce s-a propus în
etapa de planificare legat de performanţele proiectului şi ceea ce s-a realizat în etapa de
implementare şi post implementare a proiectului. La finalul unei astfel de abordări se realizează
un raport de evaluare care va cuprinde concluzii asupra evaluării realizate, dar şi observaţii
legate de neîndeplinirea anumitor performanţe ale proiectului asumate iniţial. Cea de a doua
abordare se referă la aprecierea proiectului în sens de criticare a acestuia de către o comisie de

evaluare, compusă fie din finanţatori sau fie de reprezentanţii acestuia. Diferenţa dintre această
abordare şi prima este că o dată aprobat sau respins proiectul, acest proces de evaluare încetează.
Şi în acest context la finalul procesului de evaluare se va discuta despre un raport de evaluare,
dar de data aceasta va fi realizat de către comisia de evaluare (Gudda 2011).
Pe de altă parte evaluarea reprezintă un proces flexibil, care ne ajută să învăţăm din
activităţile pe care le realizăm sau care au fost realizate. Vine să ne ofere informaţii despre ceea
ce merge bine în cadrul proiectului, pentru a menţine aceşti factori de succes. Tot acest proces de
evaluare ne va arăta ce funcţionează mai puţin bine, pentru a rezolva problemele existente. Pe de
altă parte evaluare are diferite forme, dar indiferent de forma sa, evaluarea ne ajută să înţelegem
mediul în care activăm, să identificăm problemele care există în comunitate, care sunt nevoile
grupului ţintă, să planificăm activităţile şi să măsurăm impactul acestora (Moldovanu et al 2006).
Tot în acest proces de evaluare putem vorbi de mai multe tipuri de evaluare. În funcţie de
perioada în care va avea loc evaluarea, putem vorbi de: evaluare ex-ante, evaluare
interimară/intermediară şi evaluare ex-post. Pentru a le putea înţelege rolul şi necesitatea
fiecăruia, în rândurile care vor urma, vom vorbi despre fiecare împarte.
Evaluarea ex-ante se realizează înaintea depunerii proiectului pentru evaluarea acestuia
de către comisia de evaluare. Adesea se realizează de către echipa de proiect şi are drept scop o
verificare preliminară a îndeplinirii unor condiţii minime, pentru a putea fi aprobat de către
structura de finanţare. Propria evaluare a proiectului, a performanţelor se numeşte autoevaluare,
aceasta se realizează pe baza unei grile de autoevaluare, prin care au posibilitatea de a controla
aspectele importante ale proiectului (Opran şi Stan 2005).
În continuare vom vorbi despre evaluarea interimară, aceasta se desfăşoară în perioada de
implementare a proiectului, în principiu etapele majore de evaluare ale proiectului vor fi dispuse
în cadrul graficului de implementare al proiectului, astfel încât acestea să corespundă datelor de
raportare stabilite contractual. Evaluarea în perioada de implementare a proiectului se realizează
intern, de către membrii echipei de proiect specializaţi în elaborarea unor astfel de activităţi, dar
sub coordonarea managerului de proiect sau se mai realizează şi extern de către reprezentanţii
finanţatorului. La fel ca în procesul de evaluare ex-ante, evaluarea interimară se finalizează cu un
raport de evaluare ce se realizează de către responsabilii de activităţi. De obicei aceste rapoarte
se întocmesc anual şi bianual, în funcţie de durata proiectului.

Următorul tip de evaluare este cel ex-post a proiectului, acest tip de evaluare se
desfăşoară după perioada de implementare a proiectului, dar în interiorul perioadei de
contractare. Stan (2013) afirmă că evaluarea ex-post prezintă în principiu aceleaşi caracteristici
precum evaluarea interimară, insă fiind mai axată pe menţinerea impactului şi a durabilităţii
rezultatelor obţinute în cadrul proiectului. Acest tip de evaluare se realizează atât intern cât şi
extern, având ca rol principal respectarea prevederilor contractuale de către beneficiar şi
verificarea sustenabilităţii şi durabilităţii proiectului.
Un alt tip de evaluare se referă la formalitatea sau informalitatea evaluării. Evaluarea
formală presupune anumite criterii bine determinate, fiind asociată cu evaluarea prin teste
standardizate şi are un anumit nivel de expertiză a celui care o realizează, de asemenea este
obiectivă, iar din punct de vedere financiar este costisitoare, pe de altă parte evaluare informală
se bazează pe criterii intuitive, este asemănată cu evaluarea prin teste proiectate de către
evaluator, în deosebi cu utilizarea metodelor alternative de evaluare, este mai puţin costisitoare şi
spre diferenţă de evaluarea formală, aceasta este subiectivă (Moldovanu et al 2006).
Pe lângă aceste tipuri de evaluare amintite mai sus, întâlnim şi evaluarea externă şi
internă. În cazul evaluării interne, cei care se ocupă de acest proces sunt din cadrul proiectului,
făcând parte din echipa de implementare, astfel evaluatorul intern cunoaşte atât contextul în care
se desfăşoară evaluarea cât şi evoluţia întregului proces, în timp ce în cadrul evaluării externe,
evaluatorul nu face parte din cadrul organizaţiei, astfel având accesibilitate redusă la informaţiile
contextuale, evaluarea internă este un proces costisitor, iar evaluatorul intern este subiectiv, în
comparaţie cu evaluatorul extern care este neutru, ceea ce îi dă un grade credibilitate mai ridicat,
dar din punct de vedere financiar evaluarea externă este şi mai costisitoare decât cea internă
(Moldovanu et al 2006).
În rândurile de mai sus am încercat să definim o parte din tipurile de evaluare, la fel ca
monitorizarea, evaluarea reprezintă un proces important în implementarea şi finalizarea cu
succes a unui proiect, am putea spune că aceste două procese deşi au aspecte diferite, sunt strâns
legate una de alta, ambele sunt instrumente de management, fiind luate decizii pe bază de
informaţii, însă chiar dacă ambele funcţionează pe baza unor paşi asemănători, acestea produc,
dar şi prezintă diferite tipuri de informaţii.
După cum bine ştim, monitorizarea se realizează continuu de către membrii echipei de proiect,
pe când evaluarea este o analiză periodică, sistematică, ea se bazează pe informaţii din

monitorizare, dar şi din alte surse, ea este realizată atât de către membrii echipei cât şi de către
evaluatorii externi.
În concluzie, atât evaluarea cât şi monitorizarea reprezintă două instrumente extrem de
importante cadrul proiectelor, este esenţială existenţa acestora pentru a putea finaliza cu succes
fiecare proiect, ajutând la îndeplinirea obiectivelor şi obţinerea rezultatelor stabilite. De cele mai
multe ori oamenii au impresia că evaluarea este o activitate împotriva proiectului, dar dacă este
desfăşurată corect, ea vine în favoarea proiectului, ajută managerii cu informaţii privind
progresul proiectelor, riscurile proiectelor, cu alte cuvinte evaluarea are în general scopul de a
îmbunătăţii calitatea proiectelor.
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