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Închiderea proiectului
Îmbunătățirea capacității administrației publice de măsurare a performanțelor administrative – baze de date,
metodologii, instrumente de modernizare şi standardizare a tehnicilor de raportare statistică şi de caracterizare a
performanțelor administrației publice ‐ Cod SMIS 26932
Institutul Național de Statistică anunță închiderea proiectului „Îmbunătățirea capacității administrației publice
de măsurare a performanțelor administrative – baze de date, metodologii, instrumente de modernizare şi
standardizare a tehnicilor de raportare statistică şi de caracterizare a performanțelor administrației publice”,
Cod SMIS 26932, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional “Dezvoltarea Capacității
Administrative 2007‐2013”.
Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) a fost de 19.399.875,85 lei, din care:
• 16.489.894,47 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European
•
2.909.981,38 lei – cofinanțarea eligibilă a beneficiarului
Obiectivul general al proiectului a constat în creşterea calității în statistica oficială la un nivel comparabil cu
celelalte țări europene şi îmbunătățirea capacității Institutului Național de Statistică de a face față cerințelor
actuale şi viitoare ale utilizatorilor de date statistice, prin construirea unui sistem de indicatori ai administrației
publice şi, implicit, responsabilizarea administrației publice locale şi centrale.
Scopul proiectului a urmărit modernizarea sistemului statistic național, prin implementarea de noi metodologii şi
instrumente statistice adaptate la prioritățile sociale şi economice actuale, venite din partea administrației
publice locale şi centrale, dezvoltarea şi implementarea unui program de instruire destinat îmbunătățirii
capacităților de raportare, monitorizare şi de evaluare a performanțelor administrației publice centrale şi locale şi
dezvoltarea şi implementarea unui sistem informațional național performant, inclusiv a unei baze de date, pentru
colectarea, raportarea şi analiza datelor statistice, care să faciliteze accesul la informații de interes public,
transparența instituțională, precum şi optimizarea performanțelor administrației publice locale şi centrale.
Principalele rezultate ale proiectului, derulat pe o perioadă de 23 de luni, s‐au concretizat în: proiectarea şi
implementarea unui set de 58 de indicatori de caracterizare a performanței administrației publice, instruirea a
5.352 de funcționari publici, creşterea competențelor statistice ale funcționarilor publici instruiți cu 37% şi a
calității indicatorilor statistici proiectați cu 20,1%, organizarea a 21 seminarii regionale şi mese rotunde care au
reunit peste 800 de participanți din administrația publică locală şi centrală, încheierea a 11 protocoale de
colaborare cu ministere şi alte autorități centrale şi un Cod de Practici pentru dezvoltarea de sisteme
informațional‐statistice la nivel local.
Ca urmare a finalizării cu succes a proiectului, autoritățile publice, operatorii economici şi publicul larg vor avea
acces la portalul eDemos (http://edemos.insse.ro/portal), care pune la dispoziție, prin intermediul unui sistem
de raportare în profil teritorial şi de vizualizare tip hartă, aproape 90 de indicatori economici şi sociali şi 40 de
indicatori de performanță dezvoltați pe baza surselor statistice existente, urmând ca 18 indicatori să fie construiți
pe baza datelor furnizate periodic de autoritățile publice locale.
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