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Capitolul 6 Indicatori de monitorizare a PDR Centru 2014-2020 

Domeniul Strategic 1. Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice și sociale regionale 

Prioritatea Măsura Indicator Tip de 
indicator U.M. 

  

Populația care locuiește în 
zone cu strategii de dezvoltare 
urbană integrată 

Indicator 
de 

rezultat 

Nr. 
persoane 

Numărul total de pasageri 
transportați 

Indicator 
de 

rezultat 
Nr. 

1.1. Creșterea coeziunii 
teritoriale a Regiunii Centru 
prin sprijinirea dezvoltării 
urbane  

1.1.1. Stimularea dezvoltării policentrice și 
încurajarea dezvoltării integrate a orașelor și 
regiunilor rurale în vederea generării de efecte 
sinergice și realizării coeziunii teritoriale prin 
promovarea și dezvoltarea parteneriatelor 

Număr proiecte de cooperare 
în scopul creșterii coeziunii 
teritoriale  

Indicator 
de output Nr. 

1.1.2. Susținerea dezvoltării orașelor mari ca poli 
de atracție pentru zonele învecinate și motoare 
ale creșterii economice inteligente prin 
extinderea și dezvoltarea infrastructurii 

Creșterea cifrei de afaceri a 
companiilor cu sediul în orașe 
definite ca poli de atracție 

Indicator 
de 

rezultat 
% 

1.1.3. Regenerarea orașelor mici și mijlocii și a 
celor monoindustriale prin dezvoltarea de soluții 
de dezvoltare urbană integrată și incluziune 
socială 

Întreprinderi existente care 
beneficiază de sprijin financiar 

Indicator 
de output Nr. 

Scăderea numărului de 
persoane care trăiesc sub 
pragul sărăciei 

Indicator 
de output Nr. 

1.2. Dezvoltarea 
infrastructurii de transport și 

1.2.1. Creșterea mobilității regionale prin 
extinderea, reabilitarea și modernizarea rețelei 

Lungimea rețelei de drumuri 
reabilitate, modernizate 

Indicator 
de output Km 
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Prioritatea Măsura Indicator Tip de 
indicator U.M. 

comunicații și tehnico-
edilitară  la nivelul Regiunii 
Centru 

de drumuri rutiere și feroviare, construirea de 
centuri ocolitoare în vecinătatea orașelor precum 
și construirea, extinderea, reabilitarea sau 
modernizarea de aeroporturi  

Lungimea rețelei de căi ferate 
reabilitate, modernizate 

Indicator 
de output km 

1.2.2. Dezvoltarea transportului intermodal în 
vederea dezvoltării unei platforme intermodale 
pentru transportul mărfurilor 

Volumul mărfurilor 
transportate 

Indicator 
de 

rezultat 
Mii tone 

1.2.3. Extinderea, reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii tehnico-edilitare în perspectiva 
dezvoltării durabile și administrării cât mai 
eficiente a teritoriului  

Lungimea rețelei publice de 
canalizare reabilitată, 
modernizată sau nou 
construită 

Indicator 
de output Km 

Lungimea rețelei publice de 
alimentare cu apă potabilă 
reabilitată, modernizată sau 
nou construită 

Indicator 
de output Km 

1.2.4. Dezvoltarea infrastructurii diferitelor tipuri 
de comunicații în special al accesului populației, 
administrației publice și mediului privat la 
conexiuni în bandă largă și  asigurarea 
interoperabilității sistemelor de comunicații 

Numărul total de conexiuni la 
internet în bandă largă 

Indicator 
de output Nr. 

1.3. Dezvoltarea 
infrastructurii de educație, 
sănătate, sociale și situații de 
urgență la nivelul Regiunii 
Centru 

1.3.1. Creșterea calității sistemului de învățământ 
prin extinderea, reabilitarea, amenajarea, 
dotarea și modernizarea infrastructurii de 
educație  

Număr de instituții de 
învățământ reabilitate, 
amenajate sau modernizate 
din mediul urban și rural 

Indicator 
de output Nr.  

1.3.2. Diversificarea și creșterea calității și 
accesului populației la servicii de sănătate la 
standarde europene prin extinderea, reabilitarea, 

Număr de instituții de sănătate 
reabilitate, amenajate, dotate, 
extinse sau modernizate 

Indicator 
de output Nr.  
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Prioritatea Măsura Indicator Tip de 
indicator U.M. 

amenajarea, dotarea și modernizarea 
infrastructurii de sănătate  

Număr centre medicale de 
permanenta nou create in 
mediul rural 

Indicator 
de output Nr.  

1.3.3. Creșterea incluziunii sociale și a calității 
vieții în rândul populației prin extinderea, 
reabilitarea, amenajarea, dotarea și 
modernizarea infrastructurii sociale 

Număr de centre sociale nou 
create, reabilitate, amenajate, 
extinse sau modernizate 

Indicator 
de output Nr.  

Număr de locuințe sociale 
construite 

Indicator 
de output Nr.  

1.3.4. Creșterea siguranței publice și 
eficientizarea intervențiilor în situații de urgență 
prin extinderea, reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii specifice 

Echipamente de intervenţie 
achiziţionate 

Indicator 
de output Nr.  
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Domeniul Strategic 2. Creșterea competitivității economice, stimularea cercetării și inovării 

Prioritatea Măsura Indicator Tip de 
indicator U.M. 

  

P.IB./locuitor la nivel regional Indicator de 
rezultat 

Euro 
PCS 

Număr de locuri de muncă 
create la nivel regional 

Indicator de 
rezultat Nr. 

Ponderea întreprinderilor 
inovative la nivel regional 

Indicator de 
rezultat % 

2.1 Sprijinirea activităților de 
inovare și modernizare ale 
IMM-urilor, creșterea gradului 
de internaționalizare al IMM-
urilor 

2.1.1. Sprijinirea activităților de inovare și 
modernizare ale IMM-urilor 

Număr companii sprijinite Indicator de 
output Nr. 

Valoarea totală a sprijinului 
acordat 

Indicator de 
output Mii lei 

2.1.2. Sprijinirea participării IMM-urilor la diverse 
rețele internaționale de cooperare economică Număr companii sprijinite Indicator de 

output Nr. 

2.1.3. Sprijinirea IMM-urilor în vederea utilizării 
instrumentelor de finanțare europeană Număr companii sprijinite Indicator de 

output Nr. 

2.1.4. Sprijin pentru regenerarea economică a 
orașelor mici (sub 20 mii locuitori) 

Număr companii sprijinite Indicator de 
output Nr. 

Valoarea totală a sprijinului 
acordat 

Indicator de 
output Mii lei 

Număr locuri de muncă create  Indicator de 
rezultat Nr. 
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Prioritatea Măsura Indicator Tip de 
indicator U.M. 

2.2 Extinderea și diversificarea 
infrastructurii regionale și 
locale de afaceri, a clusterelor 
și a rețelelor de cooperare 
economică 

2.2.1. Extinderea infrastructurii regionale și 
locale de sprijinire a afacerilor și diversificarea 
gamei de servicii oferite 

Număr centre de sprijinire a 
afacerilor susținute 

Indicator de 
output Nr. 

2.2.2. Extinderea și susținerea activităților 
clusterelor economice și a altor structuri și rețele 
de cooperare precum și a activităților de 
promovare economică 

Număr clustere economice 
create 

Indicator de 
output Nr. 

Număr companii atrase în 
clustere create 

Indicator de 
output Nr. 

Creșterea cifrei de afaceri 
realizata de firmele incluse în 
clustere 

Indicator de 
rezultat Mii lei 

2.3. Dezvoltarea infrastructurii 
de cercetare, dezvoltare și 
inovare  

2.3.1. Dezvoltarea infrastructurilor de CDI prin 
reabilitarea, amenajarea, extinderea, 
modernizarea și dotarea acestora din cadrul 
entităților publice și private 

Valoarea totală a sprijinului 
acordat 

Indicator de 
output Mii lei 

2.3.2. Dezvoltarea de platforme de cooperare 
prin facilitarea creării de parteneriate între 
instituțiile de  cercetare și prin sprijinirea 
parteneriatelor între instituțiile de cercetare, 
companii și autorități publice 

Valoarea totală a sprijinului 
acordat crearea și susținerea 
parteneriatelor 

Indicator de 
output Mii lei 

Număr parteneriate naționale 
sprijinite  

Indicator de 
output Nr. 

2.3.3. Extinderea participării active a instituțiilor 
de cercetare din Regiunea Centru în rețelele 
europene create în cadrul ERA (European 
Research Area),  Horizon 2020 și a altor 

Număr parteneriate 
internaționale sprijinite 

Indicator de 
output Nr. 
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Prioritatea Măsura Indicator Tip de 
indicator U.M. 

programe similare și dezvoltarea de parteneriate 
cu instituții de cercetare din străinătate 

2.4 Sprijinirea dezvoltării 
infrastructurii de transfer 
tehnologic, a centrelor de 
inovare și a spin-off-urilor și 
start-up-urilor inovative 

2.4.1. Dezvoltarea centrelor de transfer 
tehnologic și a centrelor de inovare 

Număr centre de transfer și 
inovare sprijinite 

Indicator de 
output Nr. 

2.4.2. Sprijinirea entităților economice bazate pe 
cercetare                    ( spin-off-uri, start-up-uri 
inovative, companii active în domeniul cercetării) 

Număr start-up-uri sprijinite Indicator de 
output Nr. 

Număr spin-off-uri create Indicator de 
output Nr. 

Număr tehnologii transferate Indicator de 
rezultat Nr. 

Număr inovații aplicate Indicator de 
rezultat Nr. 
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Domeniul Strategic 3. Protecția mediului înconjurător, creșterea eficienței energetice, stimularea utilizării surselor alternative  

de energie 

Prioritatea Măsura Indicator Tip de 
indicator U.M. 

  

Scăderea cantității emisiilor 
totale de gaze cu efect de seră 

Indicator de 
rezultat % 

Scăderea intensității energetice  Indicator de 
rezultat % 

Ponderea energiilor 
regenerabile în consumul total 
de energii  

Indicator de 
rezultat % 

3.1 Protecția mediului 
înconjurător și amenajarea, 
extinderea sau modernizarea 
infrastructurii tehnice 

3.1.1. Protecția mediului înconjurător, la 
nivelul componentelor majore (aer, apă, sol) 
prin sprijinirea acțiunilor ce vizează 
diminuarea populării generate de activitățile 
economice 

Număr de proiecte suport Indicator de 
output Nr. 

3.1.2. Susținerea colectării selective a 
deșeurilor, creșterea gradului de recuperare 
și reciclare a deșeurilor la nivel județean și 
regional 

Cantitatea totală de deșeuri 
colectate selectiv 

Indicator de 
rezultat Tone/an 

Cantitatea totală de deșeuri 
reciclate 

Indicator de 
rezultat Tone/an 

3.1.3. Construcția, amenajarea, extinderea, 
reabilitarea sau modernizarea infrastructurii 
tehnice de mediu (de pildă: stații de epurare, 
stații de preepurare, rezervoare de apă, 
surse de apă potabilă, rigole pentru 
regularizarea albiilor râurilor, etc.) 

Număr de stații de epurare  Indicator de 
output Nr. 

Lungimea rețelei de canalizare 
pentru ape uzate 

Indicator de 
output Nr. 
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Prioritatea Măsura Indicator Tip de 
indicator U.M. 

3.2 Conservarea biodiversității 

3.2.1. Protecția, conservarea sau refacerea 
diversității biologie pentru situri Natura 
2000 sau diferite arii naturale care 
beneficiază de un statut legal de protecție 

Creșterea suprafeței totale a 
siturilor naturale pentru care s-
au realizat acțiuni de protecție, 
conservare sau refacere a 
diversității biologice 

Indicator de 
output % 

3.2.2. Conservarea și protecția biodiversității 
din habitatele naturale, în special a celor 
forestiere 

Numărul de habitate naturale 
pentru care s-au realizat acțiuni 
de conservare sau protecție a 
biodiversității  

Indicator de 
output Nr. 

Suprafața totală pe care s-au 
realizat regenerări  sau 
amenajări silvice 

Indicator de 
output Ha 

3.3 Diminuarea efectelor 
schimbărilor climatice și 
prevenirea riscurilor naturale 

3.3.1. Creșterea gradului de siguranță prin 
prevenirea și reducerea riscurilor naturale în 
special prin crearea și dezvoltarea 
infrastructurii adecvate de prevenire a 
acestora 

Număr de evenimente 
prevenite sau diminuate 

Indicator de 
rezultat Nr. 

3.3.2. Diminuarea efectelor schimbărilor 
climatice prin implementarea de politici și 
acțiuni specifice 

Număr de proiecte 
implementate 

Indicator de 
output Nr. 

3.4 Creșterea utilizării resurselor 
alternative de energie 

3.4.1. Producerea și creșterea utilizării 
resurselor regenerabile de energie prin 
promovarea potențialului resurselor 
alternative de energie  

Număr de proiecte 
implementate 

Indicator de 
output Nr. 

3.4.2. Utilizarea surselor regenerabile de 
energie prin susținerea investițiilor în soluții 
energetice alternative pentru instituții 
publice, mediul privat și persoane fizice 

Valoarea totală a investițiilor în 
soluții de producere a energiei 
din SRE 

Indicator de 
rezultat 

Milioane 
lei 
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Prioritatea Măsura Indicator Tip de 
indicator U.M. 

3.5 Îmbunătățirea eficienței 
energetice în sectorul public, 
casnic și economic 

3.5.1. Îmbunătățirea eficienței energetice la 
operatorii industriali și economici prin 
achiziționarea de echipamente cu consum 
redus de energie 

Număr de echipamente cu 
consum redus de energie 
achiziționate 

Indicator de 
output Nr. 

3.5.2. Îmbunătățirea eficienței energetice la 
sistemele de încălzire/răcire în locuințele 
individuale și instituții publice 

Număr de proiecte în domeniul  
eficienței energetice pentru 
locuințe individuale 

Indicator de 
output Nr. 

Număr de proiecte în domeniul  
eficienței energetice pentru 
instituții publice 

Indicator de 
output Nr. 

3.5.3. Creșterea eficienței energetice prin 
reabilitarea termică a locuințelor și clădirilor 
publice  

Număr de locuințe reabilitate 
termic 

Indicator de 
output Nr. 

Număr de clădiri publice 
reabilitate termic 

Indicator de 
output Nr. 

3.5.4. Eficientizarea iluminatului public în 
mediul urban și rural 

Scăderea cantității de energie 
electrică utilizată pentru 
iluminatul public 

Indicator de 
rezultat % 

3.5.5. Eficientizarea transportului urban 
durabil 

Număr de vehicule ecologice 
achiziționate 

Indicator de 
output Nr. 
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Domeniul Strategic  4. Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și silviculturii 

Prioritatea Măsura Indicator Tip de 
indicator U.M. 

  

Productivitatea muncii în 
agricultură 

Indicator de 
rezultat 

lei/pers. 
ocupata/

an (in 
preturi 

constant
e) 

Ponderea populației din mediul 
rural ocupată în activități 
neagricole 

Indicator de 
rezultat % 

Ponderea populației din mediul 
rural care trăiește sub pragul 
sărăciei 

Indicator de 
rezultat % 

4.1. Eficientizarea activităților 
agricole prin modernizarea 
exploatațiilor agricole, 
dezvoltarea serviciilor și logisticii 
agricole și susținerea activităților 
de prelucrare a produselor 
agricole 

4.1.1. Modernizarea exploatațiilor agricole 
prin susținerea investițiilor în domeniu 

Număr exploatații agricole 
sprijinite 

Indicator de 
output Nr. 

4.1.2. Sprijinirea dezvoltării sistemelor locale 
de irigații Suprafața irigată Indicator de 

output Ha 

4.1.3. Crearea și modernizarea centrelor 
logistice pentru agricultură Număr centre logistice create Indicator de 

output Nr. 

4.1.4. Dezvoltarea centrelor de servicii 
pentru agricultură Număr centre de servicii create Indicator de 

output Nr. 

4.1.5. Crearea și modernizarea unităților 
mici și mijlocii de procesare a produselor 
agricole situate în mediul rural 

Număr întreprinderi 
procesatoare sprijinite 

Indicator de 
output Nr. 
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Prioritatea Măsura Indicator Tip de 
indicator U.M. 

4.1.6. Susținerea tinerilor fermieri și a 
specialiștilor agricoli Număr persoane sprijinite Indicator de 

output Nr. 

4.2. Valorificarea superioară, într-
o manieră durabilă, a 
potențialului silvic  regional 

4.2.1. Modernizarea exploatațiilor silvice 
prin susținerea achiziționării de mașini și 
echipamente specifice 

Număr exploatații forestiere 
modernizate 

Indicator de 
output Nr. 

4.2.2. Dezvoltarea infrastructurii de 
transport forestier Lungimea rețelei de transport Indicator de 

output Km. 

4.2.3. Stimularea utilizării în scop energetic  
a reziduurilor forestiere și agricole 

Cantitate biomasă forestieră și 
agricolă 

Indicator de 
output Tone 

4.2.4. Susținerea acțiunilor de împădurire și 
întreținere a pădurilor Suprafața reîmpădurită Indicator de 

output Hectare 

4.3.Creșterea atractivității 
economice și diversificarea 
activităților economice în 
localitățile rurale din Regiunea 
Centru 

4.3.1. Susținerea afacerilor în domenii 
economice neagricole 

Număr de firme cu activitate 
neagricolă sprijinite 

Indicator de 
output Nr. 

Număr de locuri de muncă în 
activități non-agricole create 

Indicator de 
output Nr. 

4.3.2. Îmbunătățirea cunoștințelor 
antreprenoriale ale locuitorilor din mediul 
rural 

Număr persoane instruite Indicator de 
output Nr. 

4.4. Îmbunătățirea infrastructurii 
tehnico-edilitare a localităților 
rurale din Regiunea Centru 

4.4.1. Extinderea și modernizarea rețelelor 
de apă potabilă 

Ponderea  gospodăriilor 
conectate la rețeaua publică de 
apă potabilă 

Indicator de 
rezultat % 

4.4.2. Extinderea și modernizarea rețelelor 
de canalizare 

Ponderea  gospodăriilor 
conectate la rețeaua publică de 
canalizare 

Indicator de 
rezultat % 
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Prioritatea Măsura Indicator Tip de 
indicator U.M. 

4.4.3. Extinderea și modernizarea serviciilor 
de colectare și gestionare a deșeurilor 
menajere 

Ponderea  gospodăriilor 
beneficiare de servicii de 
colectare a deșeurilor menajere 

Indicator de 
rezultat % 

4.4.4. Dezvoltarea rețelei de drumuri 
comunale 

Lungimea drumurilor 
modernizate 

Indicator de 
output Km. 

4.5. Dezvoltarea infrastructurii 
sociale, cultural-recreative și 
susținerea dezvoltării comunitare 

4.5.1. Reabilitarea, modernizarea si 
extinderea infrastructurii sociale din mediul 
rural 

Număr de unități sociale 
modernizate 

Indicator de 
output Nr. 

4.5.2. Reabilitarea, modernizarea si 
extinderea infrastructurii cultural-recreative 
din mediul rural 

Număr unități cultural 
recreative reabilitate/ 
construite 

Indicator de 
output Nr. 

4.5.3. Sprijinirea cooperării între diverși 
actori și comunități rurale în cadrul unor 
acțiuni integrate vizând dezvoltarea 
teritorială 

Număr strategii și proiecte 
integrate 

Indicator de 
output Nr. 
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Domeniul Strategic  5. Creșterea atractivității turistice regionale, sprijinirea activităților culturale și recreative 

Prioritatea Măsura Indicator Tip de 
indicator U.M. 

  

Ponderea turismului în 
Valoarea Adăugata Brută la 
nivel regional 

Indicator de 
rezultat % 

Număr de sosiri ale turiștilor în 
unitățile de primire turistică 

Indicator de 
rezultat Nr. 

5.1. Punerea în valoare a 
patrimoniului natural și antropic 

5.1.1. Amenajarea de trasee, căi de acces și 
locuri de vizitare și dezvoltarea 
managementului destinațiilor turistice 

Număr căi de acces și locuri de 
vizitare  amenajate 

Indicator de 
output Nr. 

5.1.2. Dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii din stațiunile balneare și 
montane 

Număr obiective din stațiuni 
balneare și montane amenajate 

Indicator de 
output Nr. 

5.1.3. Conservarea, restaurarea și punerea 
în valoare a clădirilor cu valoare 
arhitectonică și istorică 

Număr obiective de patrimoniu 
reabilitate 

Indicator de 
output Nr. 

5.2. Dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii de primire și 
agrement în scopul îmbunătățirii 
și diversificării serviciilor  turistice 
oferite 

5.2.1. Modernizarea / reabilitarea 
structurilor de primire turistică și de 
agrement 

Număr locuri de cazare 
modernizate 

Indicator de 
output Nr. 

5.2.2. Dezvoltarea structurilor de primire 
turistică și de agrement 

Număr locuri de cazare 
înființate 

Indicator de 
output Nr. 

5.3. Promovarea destinațiilor 
turistice din Regiunea Centru   

5.3.1. Crearea și modernizarea centrelor și 
punctelor de informare turistică 

Număr centre/ puncte de 
informare turistică create 

Indicator de 
output Nr. 
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Prioritatea Măsura Indicator Tip de 
indicator U.M. 

5.3.2. Dezvoltarea activităților de publicitate 
turistică 

Număr materiale de promovare 
a obiectivelor și traseelor 
turistice 

Indicator de 
output Nr. 

5.3.3.  Sprijinirea organizării și participării la 
evenimente destinate promovării turistice 

Număr  evenimente de 
promovare susținute 

Indicator de 
output Nr. 

5.4. Dezvoltarea infrastructurii 
culturale, recreative și sprijinirea 
activităților culturale  

5.4.1. Reabilitarea, modernizarea si 
extinderea infrastructurii culturale și 
recreative 

Număr unități de cultură 
modernizate 

Indicator de 
output Nr. 

Număr centre culturale 
înființate 

Indicator de 
output Nr. 

5.4.2. Conservarea și punerea în valoare a 
patrimoniului cultural imaterial, susținerea 
evenimentelor culturale 

Număr proiecte/ evenimente 
culturale susținute 

Indicator de 
output Nr. 
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Domeniul Strategic 6. Dezvoltarea resurselor umane, creșterea incluziunii sociale 

Prioritatea Măsura Indicator Tip de 
indicator U.M. 

  

Ponderea persoanelor cu studii 
superioare în totalul populației 
din grupa de vârstă 25-64 de 
ani 

Indicator de 
rezultat % 

Rata de ocupare a populației în 
vârstă de muncă 

Indicator de 
rezultat % 

Scăderea numărului de 
persoane aflate în sărăcie sau 
risc de excluziune socială 

Indicator de 
rezultat % 

6.1. Îmbunătățirea accesului 
la formare profesională și 
educație pe tot parcursul 
vieții în domeniile: educație, 
cercetare, social, sănătate, 
administrație publică, 
economie și antreprenoriat 

6.1.1. Facilitatea accesului la educație, 
perfecționare profesională și calificare a 
persoanelor care activează în special în  
domeniile:  educație, cercetare, social, sănătate, 
administrație publică, economie și 
antreprenoriat  

Numărul de persoane calificate 
sau recalificate  

Indicator de 
output Nr. 

6.1.2. Încurajarea și susținerea populației active 
în îmbunătățirea competențelor prin acces la 
formare profesională și învățare pe tot parcursul 
vieții 

Număr de persoane ocupate 
care au beneficiat de  programe 
de perfecționare profesională  

Indicator de 
output Nr. 

Numărul de șomeri care au 
beneficiat de programe de 
recalificare sau reconversie 
profesională 

Indicator de 
output Nr. 

6.1.3. Diversificarea și creșterea calității 
serviciilor oferite prin administrația publica și Număr de servicii nou create Indicator de 

output Nr. 
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Prioritatea Măsura Indicator Tip de 
indicator U.M. 

consolidarea bunei guvernanțe Număr de platforme moderne  
dezvoltate  

Indicator de 
output Nr. 

6.2 Sprijinirea dezvoltării 
capitalului uman în vederea 
creșterii ocupării forței de 
muncă la nivel regional 

6.2.1. Sprijinirea mobilității profesionale și 
teritoriale a forței de muncă 

Ponderea populației active care 
a schimbat locația de 
desfășurare a muncii  

Indicator de 
rezultat % 

6.2.2. Dezvoltarea și diversificarea ofertei de 
muncă prin încurajarea și sprijinirea creării de noi 
locuri de muncă 

Număr de locuri de muncă nou 
create 

Indicator de 
output Nr. 

6.2.3. Facilitarea accesului la oferta de locuri de 
muncă  

Creșterea numărului de 
persoane angajate prin servicii 
de intermediere și plasare a 
forței de muncă 

Indicator de 
rezultat % 

6.3 Dezvoltarea serviciilor 
sociale în vederea creșterii 
incluziunii sociale a grupurilor 
vulnerabile și a comunităților 
defavorizate  

6.3.1. Promovarea și sprijinirea respectării 
drepturilor fundamentale, combaterea 
discriminării, excluderii și a prejudecăților în 
rândul grupurilor vulnerabile și a comunităților 
defavorizate  

Numărul de persoane care au 
beneficiat de programe de 
reducere a excluziunii sociale 

Indicator de 
output Nr. 

Numărul de femei care au 
beneficiat de programe de 
promovare a egalității de șanse 

Indicator de 
output Nr. 

6.3.2. Creșterea ocupării prin sprijinirea creării 
de noi locuri de muncă și facilitarea accesului pe 
piața muncii în rândul persoanelor vulnerabile 
sau dezavantajate social 

Creșterea numărului de 
persoane  vulnerabile sau 
dezavantajate care au fost 
angajate 

Indicator de 
rezultat % 

6.3.3. Creșterea calității vieții grupurilor 
vulnerabile și dezavantajate social prin facilitarea 
accesului la programe de educație, formare 
profesională, calificare și recalificare, în special 
pentru populația de etnie romă 

Creșterea numărului de 
persoane  vulnerabile sau 
dezavantajate care au fost 
calificate, recalificate sau 
formate  profesional 

Indicator de 
output % 
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Prioritatea Măsura Indicator Tip de 
indicator U.M. 

6.3.4. Promovarea și susținerea economiei 
sociale și a întreprinderilor sociale 

Număr de persoane angajate în 
întreprinderi sociale nou create 

Indicator de 
rezultat Nr. 

6.4 Contracararea efectelor 
declinului demografic 

6.4.1. Sprijinirea familiilor tinere cu copii 

Numărul de familii tinere care 
au beneficiat de programe de 
consiliere 

Indicator de 
output Nr. 

Numărul de preșcolari sau 
școlari care au beneficiat de 
programe de educație 
extracurriculară 

Indicator de 
output Nr. 

6.4.2. Sprijinirea accesului tinerilor pe piața 
muncii 

Număr de tineri în căutarea 
primului loc de muncă care au 
fost angajați 

Indicator de 
rezultat Nr. 

6.4.3. Sprijinirea inițiativelor ce vizează 
diminuarea efectelor schimbărilor demografice 
pe piața muncii (creșterea numărului de lucrători 
vârstnici) 

Număr de acțiuni sau măsuri  
privind diminuarea efectelor 
schimbărilor demografice 

Indicator de 
output Nr. 

 


