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2. PREZENTARE GENERALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI 

OPERAȚIONAL [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (2) ȘI ARTICOLUL 111 ALINEATUL (3) LITERA (A) DIN 

REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013] 

 

2.1. Informații-cheie privind implementarea programului operațional pentru anul în cauză, 

inclusiv privind instrumentele financiare, în legătură cu datele financiare și datele privind 

indicatorii. 

RAI a fost elaborat conform prevederilor art. 50 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și 

prevederilor art. 5 din Regulamentul (UE) nr 1304/2013. Datele privind indicatorii din raport se 

referă la operațiuni implementate parțial. 

Până la finele anului 2020, AM a lansat 41 apeluri - inclusiv AT (în valoare de 1.301,73 mil. euro), 

reprezentând 193,91% din alocarea totală. În cadrul apelurilor lansate au fost depuse un număr de 

865 proiecte, iar dintre acestea, au fost contractate 582 proiecte, cu o valoare eligibilă de 782,06 mil. 

euro, gradul de contractare fiind astfel de 116,5%. Rata cea mai mare de contractare a fondurilor 

totale fiind la nivelul AP1, iar cea mai mică la nivelul AP2. În vederea creșterii ratei de contractare 

la nivelul AP2 și atingerii indicatorilor de program, în prima parte a anului 2021 vor fi lansate 3 

apeluri dedicate: 

• consolidării capacității ONG-urilor și partenerilor sociali (CP14); 

• implementării unor măsuri anticorupție la nivelul autorităților locale (CP15); 

• îmbunătățirii competențelor personalului implicat în proceduri de achiziții publice (IP21). 

În anul 2020 au fost lansate 3 apeluri (în valoare de 29,55 mil euro) pentru sprijinirea unor măsuri de 

reformă la nivelul a 3 autorități ale administrației publice centrale, respectiv ANFP (IP18), 

Ministerul Justiției (IP19) și Ministerul Muncii (IP20), astfel : 

• Scopul IP18 a fost acela de a sprijini Agenția Națională a Funcționarilor Publici în 

dezvoltarea sistemului electronic național de evidență a ocupării în sectorul public și 

evidența personalului plătit din fonduri publice, pentru implementarea în sistem pilot a 

concursului național și pentru formarea personalului din instituțiile publice (de regulă 

personal din compartimentele de resurse umane) în ceea ce privește managementul de 

personal și dezvoltarea carierei în administrația publică, inclusiv pentru implementarea 

instrumentelor dezvoltate de ANFP prin proiectul cod SMIS 119957 (SIPOCA 136). 

• Apelul dedicat Ministrului Justiției este dedicat dezvoltării sistemului electronic de 

management al cauzelor ECRIS V. 

• Ministerul Muncii și Protecției Sociale este sprijinit (în IP20) în dezvoltarea unui Cadru 

Strategic Integrat în domeniul protecției sociale și ocupării forței de muncă.  

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020, au fost depuse 108 cereri de finanțare în cadrul 

apelurilor de proiecte CP13more/2019, CP13less/2019, IP17/2019, IP18/2020, IP19/2020 și 

IP20/2020, proiecte pentru care evaluarea, selecția și contractarea s-au efectuat exclusiv cu resurse 

interne ale AM POCA. La data de 1 ianuarie 2020, erau în curs de evaluare 11 proiecte, depuse în 

cadrul apelurilor de proiecte IP10/2018, IP13/2019, IP14/2019, IP17/2019, evaluare finalizată în 

cursul anului 2020, tot cu resursele interne AM POCA. Cele 119 proiecte au fost evaluate până la 

finalul anului 2020, 15 proiecte fiind declarate respinse și un număr de 104 proiecte declarate 
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admise urmare finalizării evaluării tehnice și financiare. În cursul anului 2020 s-au semnat 119 

contracte de finanțare în valoare totală de 181,86 mil. euro, astfel: 

• 39 contracte de finanțare semnate cu beneficiari din administrația publică centrală, în valoare 

totală eligibilă 137,17 mil. euro; 

• 80 contracte de finanțare semnate cu beneficiari din administrația publică locală, în valoare 

totală eligibilă de 44,69 mil. euro. 

Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari și validate de AMPOCA sunt de 215,82 mil. 

euro, reprezentând 32,15% din alocarea programului,  iar cheltuielile certificate de ACP sunt de 

215,18  mil euro. Sumele rambursate de CE, până la finalul anului 2020, erau de 161,82 mil. euro, 

reprezentând un grad de absorbție a fondurilor UE alocate programului de 28,71%. 

La sfârșitul anului 2020, gradul de îndeplinire a indicatorilor de realizare specifici de program era de 

44%, iar al celor de rezultat specifici de program era de 19%. Prin proiectele aflate în implementare, 

precum si cele care sunt în proces de evaluare sau contractare, se așteaptă un grad de atingere al 

indicatorilor specifici de program este de peste 85%. In ceea ce privește colectarea datelor privind 

participanții pentru indicatorii comuni, aceasta se menține în limita stabilită în Ghidul CE privind 

colectarea indicatorilor comuni FSE.  

Ca urmare a analizei performanței POCA, versiunea 3.1 a programului a fost aprobată în luna august 

2020. Totodată, AM POCA a utilizat flexibilitatea acordată de Comisia Europeană (CE) prin 

pachetul de măsuri „Inițiativa Plus pentru investiții ca reacție la coronavirus” de a aplica o rată de 

cofinanțare de 100% pentru toate axele prioritare ale programului, pentru anul contabil 2020-2021. 

CM POCA a aprobat această modificare în noiembrie, iar CE în decembrie 2020 – versiunea 4.0. 

Pe parcursul anului 2020, s-a organizat, o reuniune a CM POCA, reuniune în cadrul căreia au fost 

prezentate aspecte privind stadiul implementării Programului Operațional Capacitate 

Administrativă; precum și modalitatea în care POCA a sprijinit domenii precum urbanismul și 

drepturile copilului și persoanelor cu dizabilități. Totodată, in data de 10 decembrie 2020 s-a 

desfășurat evenimentul major de comunicare cu tema Dezvoltarea locală susținută prin POCA, la 

care au participat 125 de invitati.  
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3. IMPLEMENTAREA AXEI PRIORITARE [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (2) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013] 

 

3.1. Prezentare generală a implementării 

ID Axă prioritară Informații-cheie privind implementarea axei prioritare, cu referire la principalele evoluții, probleme semnificative și 

măsuri luate pentru a soluționa aceste probleme 

1 Administrație publică și sistem 

judiciar eficiente 

La finalul anului 2020 valoarea contractelor încheiate reprezintă 145% din alocarea totală a axei. Sumele rambursate 

de AM către beneficiari reprezintă 138,70 mil. Euro din alocarea FSE , iar absorbția efectivă este de 34,19% din 

valoarea fondurile FSE. Indicatorii aferenți acestei axe sunt atinși în proporție de 47,36% (indicatorii cu un grad de 

realizare de peste 85%). Estimăm ca prin implementarea proiectelor gradul de realizare al indicatorilor la finele anului 

2023 să fie de peste 95%. 

2 Administrație publică și sistem 

judiciar accesibile și 

transparente 

A fost contractată 85,3% din valoarea totală alocată axei, la finalul anului 2020. Sumele rambursate către beneficiari 

de AM reprezintă 37,75 mil. euro din alocarea FSE, iar absorbția efectivă este de 17,42%. Indicatorii de realizare ai 

acestei axe sunt atinși în proporție de 40% (adică au un grad de realizare de peste 85%). Prin lansarea apelurilor CP14 

si CP15, estimăm o creștere a gradului de realizare a indicatorilor la finele anului 2023 de peste 90%. 

3 Asistență tehnică La nivelul acestei axe au fost realizate plăți în valoare de 13,66 mil. euro reprezentând o absorbție efectivă de 30,89% 

din alocarea financiară. 
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3.2. Indicatori comuni și indicatori specifici programului [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]  

 

Axe prioritare, altele decât asistența tehnică 

 
Axă prioritară 1 - Administrație publică și sistem judiciar eficiente 

Prioritate de 

investiții 

11i - Efectuarea de investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local în vederea realizării de 

reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 

 

Tabelul 2 A : Indicatorii de rezultat comuni pentru FSE (pe axă prioritară, prioritate de investiții și categorie de regiuni). Datele privind toți indicatorii 

de rezultat comuni pentru FSE (cu și fără valori-țintă) trebuie să fi defalcate pe gen. Pentru o axă prioritară pentru asistență tehnică, se raportează 

numai acei indicatori comuni pentru care a fost stabilită o valoare-țintă - 1 / 11i 
 
ID Indicator Categoria de 

regiune 

Indicatorul de rezultat comun utilizat ca 

bază pentru stabilirea obiectivului 

Unitatea de măsură pentru 

nivelul de referință și obiectiv 

Valoarea-țintă 

(2023) 

Valoare cumulată Raport de realizare 2020 

     Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Bărbați Femei 

CR01 persoane inactive angajate în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant Mai puțin 

dezvoltate 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR01 persoane inactive angajate în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant Mai dezvoltate       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant Mai puțin 

dezvoltate 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant Mai dezvoltate       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 persoane care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant Mai puțin 

dezvoltate 

      5.096,00 1.897,00 3.199,00    173,00 137,00 

CR03 persoane care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant Mai dezvoltate       1.235,00 463,00 772,00    48,00 38,00 

CR04 persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de 

participant 

Mai puțin 

dezvoltate 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de 

participant 

Mai dezvoltate       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 persoane defavorizate angajate în căutarea unui loc de muncă, în educație/formare, în dobândirea unei calificări, sau 

care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant 

Mai puțin 

dezvoltate 

      337,00 118,00 219,00    0,00 0,00 

CR05 persoane defavorizate angajate în căutarea unui loc de muncă, în educație/formare, în dobândirea unei calificări, sau 

care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant 

Mai dezvoltate       81,00 28,00 53,00    0,00 0,00 

CR06 persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de 

la încetarea calității de participant 

Mai puțin 

dezvoltate 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de 

la încetarea calității de participant 

Mai dezvoltate       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 persoane a căror situație pe piața muncii s-a îmbunătățit la șase luni după plecare. Mai puțin 

dezvoltate 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 persoane a căror situație pe piața muncii s-a îmbunătățit la șase luni după plecare. Mai dezvoltate       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate 

independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant 

Mai puțin 

dezvoltate 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate 

independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant 

Mai dezvoltate       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 persoane dezavantajate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de 

șase luni de la încetarea calității de participant 

Mai puțin 

dezvoltate 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 persoane dezavantajate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de 

șase luni de la încetarea calității de participant 

Mai dezvoltate       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 
ID Indicator Categoria de 

regiune 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 

   Bărbați Femei Bărbați Femei Bărbați Femei Bărbați Femei Bărbați Femei Bărbați Femei 

CR01 persoane inactive angajate în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant Mai puțin 

dezvoltate 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR01 persoane inactive angajate în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant Mai puțin 

dezvoltate 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

RO 8  RO 

ID Indicator Categoria de 

regiune 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 

   Bărbați Femei Bărbați Femei Bărbați Femei Bărbați Femei Bărbați Femei Bărbați Femei 

CR03 persoane care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant Mai puțin 

dezvoltate 

1.210,00 1.992,00 448,00 976,00 0,00 0,00 66,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 persoane care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant Mai dezvoltate 291,00 478,00 108,00 234,00 0,00 0,00 16,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant Mai puțin 

dezvoltate 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 persoane defavorizate angajate în căutarea unui loc de muncă, în educație/formare, în dobândirea unei calificări, sau care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate 

independentă, la încetarea calității de participant 

Mai puțin 

dezvoltate 

68,00 133,00 50,00 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 persoane defavorizate angajate în căutarea unui loc de muncă, în educație/formare, în dobândirea unei calificări, sau care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate 

independentă, la încetarea calității de participant 

Mai dezvoltate 16,00 32,00 12,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant Mai puțin 

dezvoltate 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 persoane a căror situație pe piața muncii s-a îmbunătățit la șase luni după plecare. Mai puțin 

dezvoltate 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 persoane a căror situație pe piața muncii s-a îmbunătățit la șase luni după plecare. Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant Mai puțin 

dezvoltate 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 persoane dezavantajate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant Mai puțin 

dezvoltate 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 persoane dezavantajate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  



 

RO 9  RO 

Axă prioritară 1 - Administrație publică și sistem judiciar eficiente 

Prioritate de 

investiții 

11i - Efectuarea de investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local în vederea realizării de 

reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 

 

1.1. Tabelul 2C : Indicatori de rezultat specifici programului pentru FSE și ILMT 

 
ID Indicator Categoria de 

regiune 

Unitatea de măsură a 

indicatorului 

Indicator de realizare utilizat ca bază 

pentru stabilirea țintelor 

Unitatea de măsură pentru nivelul 

de referință și obiectiv 

Valoarea-țintă (2023) Raport de realizare 2020 

            Suma cumulată Total pentru întregul an Calitativ 

      Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei  

5S1 Autorități și instituții publice centrale care au implementat planificarea strategică și bugetarea pe 

programe pe baza metodologiilor și instrumentelor unitare 

Mai puțin 

dezvoltate 

Număr (număr)   Număr 13,00   0,85   11,00   0,00    

5S1 Autorități și instituții publice centrale care au implementat planificarea strategică și bugetarea pe 

programe pe baza metodologiilor și instrumentelor unitare 

Mai dezvoltate Număr (număr)   Număr 4,00   0,75   3,00   0,00    

5S2 Autorități și instituții publice centrale care au implementat sistemele unitare de management al 

calității și performanței 

Mai puțin 

dezvoltate 

Număr (număr)   Număr 7,00   0,29   2,00   2,00    

5S2 Autorități și instituții publice centrale care au implementat sistemele unitare de management al 

calității și performanței 

Mai dezvoltate Număr (număr)   Număr 2,00   0,00   0,00   0,00    

5S3 Autorități și instituții publice centrale care au elaborat politici bazate pe dovezi, inclusiv evaluarea 

ex-ante a impactului 

Mai puțin 

dezvoltate 

Număr (număr)   Număr 6,00   2,00   12,00   0,00    

5S3 Autorități și instituții publice centrale care au elaborat politici bazate pe dovezi, inclusiv evaluarea 

ex-ante a impactului 

Mai dezvoltate Număr (număr)   Număr 2,00   2,00   4,00   0,00    

5S4 Acte normative sistematizate Mai puțin 

dezvoltate 

 (număr)    da            nu 

5S4 Acte normative sistematizate Mai dezvoltate  (număr)    da            nu 

5S5 Autorități și instituții publice centrale care au implementat măsuri unitare de reducere a poverii 
administrative pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni 

Mai puțin 
dezvoltate 

Număr (număr)   Număr 6,00   0,00   0,00   0,00    

5S5 Autorități și instituții publice centrale care au implementat măsuri unitare de reducere a poverii 
administrative pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni 

Mai dezvoltate Număr (număr)   Număr 2,00   0,00   0,00   0,00    

5S6 ONG-uri și parteneri sociali care au formulat și promovat propuneri alternative la politicile publice 
inițiate de Guvern 

Mai puțin 
dezvoltate 

Număr (număr)   Număr 16,00   7,50   120,00   30,00    

5S6 ONG-uri și parteneri sociali care au formulat și promovat propuneri alternative la politicile publice 

inițiate de Guvern 

Mai dezvoltate Număr (număr)   Număr 4,00   7,25   29,00   8,00    

5S7 Personalul din autoritățile și instituțiile publice centrale care a fost certificat la încetarea calității de 

participant la formare legată de OS 1.1 

Mai puțin 

dezvoltate 

Număr (număr)   Număr 11.735,00   0,27   3.149,00 66,00 94,00 387,00    

5S7 Personalul din autoritățile și instituțiile publice centrale care a fost certificat la încetarea calității de 

participant la formare legată de OS 1.1 

Mai dezvoltate Număr (număr)   Număr 3.265,00   0,24   769,00 16,00 22,00 107,00    

5S8 Autorități și instituții publice centrale care au aplicat metode unitare în managementul resurselor 

umane 

Mai puțin 

dezvoltate 

Număr (număr)   Număr 8,00   0,00   0,00   0,00    

5S8 Autorități și instituții publice centrale care au aplicat metode unitare în managementul resurselor 

umane 

Mai dezvoltate Număr (număr)   Număr 2,00   0,00   0,00   0,00    

5S9 Personalul din autoritățile și instituțiile publice certificat la încetarea calității de participant la 

formare legată de OS 1.2 

Mai puțin 

dezvoltate 

Număr (număr)   Număr 6.102,00   0,04   224,00 0,00 0,00 176,00    

5S9 Personalul din autoritățile și instituțiile publice certificat la încetarea calității de participant la 

formare legată de OS 1.2 

Mai dezvoltate Număr (număr)   Număr 1.698,00   0,04   61,00 0,00 0,00 49,00    

5S10 Sistem integrat de management introdus la nivelul sistemului judiciar Mai puțin 

dezvoltate 

Număr (număr)   Număr 1,00   1,00   1,00   1,00    

5S10 Sistem integrat de management introdus la nivelul sistemului judiciar Mai dezvoltate Număr (număr)   Număr 0,00      0,00   0,00    

5S11 Instituții din sistemul judiciar care au aplicat instrumente şi sisteme standard de calitate şi 
performanţă dezvoltate în cadrul programului 

Mai puțin 
dezvoltate 

Număr (număr)   Număr 6,00   0,00   0,00   0,00    

5S11 Instituții din sistemul judiciar care au aplicat instrumente şi sisteme standard de calitate şi 
performanţă dezvoltate în cadrul programului 

Mai dezvoltate Număr (număr)   Număr 2,00   0,00   0,00   0,00    

5S12 Instrumente standard de management integrat  introduse la nivelul instanţelor Mai puțin 

dezvoltate 

Număr (număr)   Număr 2,00   0,00   0,00   0,00    

5S12 Instrumente standard de management integrat  introduse la nivelul instanţelor Mai dezvoltate Număr (număr)   Număr 1,00   0,00   0,00   0,00    

5S13 Rata de soluţionare a cauzelor îmbunătățită, la nivelul instanțelor vizate de proiect Mai puțin 
dezvoltate 

Raport (procent)   Raport 114,00%      0,00% % % 0,00% % %  

5S13 Rata de soluţionare a cauzelor îmbunătățită, la nivelul instanțelor vizate de proiect Mai dezvoltate Raport (procent)   Raport 114,00%      0,00% % % 0,00% % %  

5S14 Cauzele în curs de soluţionare reduse, la nivelul  instanţelor vizate la 6 luni după atingerea scopului 

proiectelor 

Mai puțin 

dezvoltate 

Număr (număr)   Număr 689.379,00   0,00   0,00   0,00    

5S14 Cauzele în curs de soluţionare reduse, la nivelul  instanţelor vizate la 6 luni după atingerea scopului 

proiectelor 

Mai dezvoltate Număr (număr)   Număr 689.379,00   0,00   0,00   0,00    

5S16 Rata documentațiilor de atribuire transmise de autoritățile și instituțiile publice susținute prin 

program admise de autoritatea responsabilă de monitorizarea achizițiilor publice 

Mai puțin 

dezvoltate 

Raport (procent)   Raport 60,00%      % % % 0,00% % %  

5S16 Rata documentațiilor de atribuire transmise de autoritățile și instituțiile publice susținute prin 

program admise de autoritatea responsabilă de monitorizarea achizițiilor publice 

Mai dezvoltate Raport (procent)   Raport 60,00%      % % % 0,00% % %  

5S17 Personalul din autoritățile și instituțiile publice certificat la încetarea calității de participant la 

formare legată de OS 1.4 

Mai puțin 

dezvoltate 

Număr (număr)   Număr 9.036,00   0,03   250,00 0,00 0,00 0,00    

5S17 Personalul din autoritățile și instituțiile publice certificat la încetarea calității de participant la 

formare legată de OS 1.4 

Mai dezvoltate Număr (număr)   Număr 2.514,00   0,02   60,00 0,00 0,00 0,00    

5S81 Durata de soluționare (în număr de zile) îmbunătăţită la nivelul instanțelor la 6 luni de la atingerea 

scopului proiectelor 

Mai puțin 

dezvoltate 

Număr (număr)   Număr 128,00   0,00   0,00   0,00    

5S81 Durata de soluționare (în număr de zile) îmbunătăţită la nivelul instanțelor la 6 luni de la atingerea 
scopului proiectelor 

Mai dezvoltate Număr (număr)   Număr 128,00   0,00   0,00   0,00    



 

RO 10  RO 

 
ID Indicator Categoria de regiune 2019 2018 

   Suma cumulată Total pentru întregul an Calitativ Suma cumulată Total pentru întregul an Calitativ 

   Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei  Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei  

5S1 Autorități și instituții publice centrale care au implementat planificarea strategică și bugetarea pe programe pe baza metodologiilor și instrumentelor unitare Mai puțin dezvoltate 11,00   1,00    10,00   10,00    

5S1 Autorități și instituții publice centrale care au implementat planificarea strategică și bugetarea pe programe pe baza metodologiilor și instrumentelor unitare Mai dezvoltate 3,00   0,00    3,00   3,00    

5S2 Autorități și instituții publice centrale care au implementat sistemele unitare de management al calității și performanței Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S2 Autorități și instituții publice centrale care au implementat sistemele unitare de management al calității și performanței Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S3 Autorități și instituții publice centrale care au elaborat politici bazate pe dovezi, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului Mai puțin dezvoltate 12,00   2,00    10,00   10,00    

5S3 Autorități și instituții publice centrale care au elaborat politici bazate pe dovezi, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului Mai dezvoltate 4,00   1,00    3,00   3,00    

5S4 Acte normative sistematizate Mai puțin dezvoltate       nu       nu 

5S4 Acte normative sistematizate Mai dezvoltate       nu       nu 

5S5 Autorități și instituții publice centrale care au implementat măsuri unitare de reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S5 Autorități și instituții publice centrale care au implementat măsuri unitare de reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S6 ONG-uri și parteneri sociali care au formulat și promovat propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern Mai puțin dezvoltate 90,00   89,00    1,00   1,00    

5S6 ONG-uri și parteneri sociali care au formulat și promovat propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern Mai dezvoltate 21,00   21,00    0,00   0,00    

5S7 Personalul din autoritățile și instituțiile publice centrale care a fost certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.1 Mai puțin dezvoltate 2.762,00 66,00 94,00 1.613,00    1.149,00 66,00 94,00 989,00    

5S7 Personalul din autoritățile și instituțiile publice centrale care a fost certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.1 Mai dezvoltate 662,00 16,00 22,00 387,00    275,00 16,00 22,00 237,00    

5S8 Autorități și instituții publice centrale care au aplicat metode unitare în managementul resurselor umane Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S8 Autorități și instituții publice centrale care au aplicat metode unitare în managementul resurselor umane Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S9 Personalul din autoritățile și instituțiile publice certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.2 Mai puțin dezvoltate 48,00 0,00 0,00 48,00    0,00 0,00 0,00 0,00    

5S9 Personalul din autoritățile și instituțiile publice certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.2 Mai dezvoltate 12,00 0,00 0,00 12,00    0,00 0,00 0,00 0,00    

5S10 Sistem integrat de management introdus la nivelul sistemului judiciar Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S10 Sistem integrat de management introdus la nivelul sistemului judiciar Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S11 Instituții din sistemul judiciar care au aplicat instrumente şi sisteme standard de calitate şi performanţă dezvoltate în cadrul programului Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S11 Instituții din sistemul judiciar care au aplicat instrumente şi sisteme standard de calitate şi performanţă dezvoltate în cadrul programului Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S12 Instrumente standard de management integrat  introduse la nivelul instanţelor Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S12 Instrumente standard de management integrat  introduse la nivelul instanţelor Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S13 Rata de soluţionare a cauzelor îmbunătățită, la nivelul instanțelor vizate de proiect Mai puțin dezvoltate 0,00% % % 0,00% % %  0,00% % % 0,00% % %  

5S13 Rata de soluţionare a cauzelor îmbunătățită, la nivelul instanțelor vizate de proiect Mai dezvoltate 0,00% % % 0,00% % %  0,00% % % 0,00% % %  

5S14 Cauzele în curs de soluţionare reduse, la nivelul  instanţelor vizate la 6 luni după atingerea scopului proiectelor Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S14 Cauzele în curs de soluţionare reduse, la nivelul  instanţelor vizate la 6 luni după atingerea scopului proiectelor Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S16 Rata documentațiilor de atribuire transmise de autoritățile și instituțiile publice susținute prin program admise de autoritatea responsabilă de monitorizarea achizițiilor publice Mai puțin dezvoltate % % % 0,00% % %  % % % 0,00% % %  

5S16 Rata documentațiilor de atribuire transmise de autoritățile și instituțiile publice susținute prin program admise de autoritatea responsabilă de monitorizarea achizițiilor publice Mai dezvoltate % % % 0,00% % %  % % % 0,00% % %  

5S17 Personalul din autoritățile și instituțiile publice certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.4 Mai puțin dezvoltate 250,00 0,00 0,00 0,00    250,00 0,00 0,00 250,00    

5S17 Personalul din autoritățile și instituțiile publice certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.4 Mai dezvoltate 60,00 0,00 0,00 0,00    60,00 0,00 0,00 60,00    

5S81 Durata de soluționare (în număr de zile) îmbunătăţită la nivelul instanțelor la 6 luni de la atingerea scopului proiectelor Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S81 Durata de soluționare (în număr de zile) îmbunătăţită la nivelul instanțelor la 6 luni de la atingerea scopului proiectelor Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

 
ID Indicator Categoria de regiune 2017 2016 

   Suma cumulată Total pentru întregul an Calitativ Suma cumulată Total pentru întregul an Calitativ 

   Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei  Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei  

5S1 Autorități și instituții publice centrale care au implementat planificarea strategică și bugetarea pe programe pe baza metodologiilor și instrumentelor unitare Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S1 Autorități și instituții publice centrale care au implementat planificarea strategică și bugetarea pe programe pe baza metodologiilor și instrumentelor unitare Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S2 Autorități și instituții publice centrale care au implementat sistemele unitare de management al calității și performanței Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S2 Autorități și instituții publice centrale care au implementat sistemele unitare de management al calității și performanței Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S3 Autorități și instituții publice centrale care au elaborat politici bazate pe dovezi, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S3 Autorități și instituții publice centrale care au elaborat politici bazate pe dovezi, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S4 Acte normative sistematizate Mai puțin dezvoltate       nu       nu 

5S4 Acte normative sistematizate Mai dezvoltate       nu       nu 

5S5 Autorități și instituții publice centrale care au implementat măsuri unitare de reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S5 Autorități și instituții publice centrale care au implementat măsuri unitare de reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S6 ONG-uri și parteneri sociali care au formulat și promovat propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S6 ONG-uri și parteneri sociali care au formulat și promovat propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S7 Personalul din autoritățile și instituțiile publice centrale care a fost certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.1 Mai puțin dezvoltate 160,00 66,00 94,00 0,00 0,00 0,00  160,00 66,00 94,00 160,00 66,00 94,00  

5S7 Personalul din autoritățile și instituțiile publice centrale care a fost certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.1 Mai dezvoltate 38,00 16,00 22,00 0,00 0,00 0,00  38,00 16,00 22,00 38,00 16,00 22,00  

5S8 Autorități și instituții publice centrale care au aplicat metode unitare în managementul resurselor umane Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S8 Autorități și instituții publice centrale care au aplicat metode unitare în managementul resurselor umane Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S9 Personalul din autoritățile și instituțiile publice certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.2 Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5S9 Personalul din autoritățile și instituțiile publice certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.2 Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5S10 Sistem integrat de management introdus la nivelul sistemului judiciar Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S10 Sistem integrat de management introdus la nivelul sistemului judiciar Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S11 Instituții din sistemul judiciar care au aplicat instrumente şi sisteme standard de calitate şi performanţă dezvoltate în cadrul programului Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S11 Instituții din sistemul judiciar care au aplicat instrumente şi sisteme standard de calitate şi performanţă dezvoltate în cadrul programului Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S12 Instrumente standard de management integrat  introduse la nivelul instanţelor Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S12 Instrumente standard de management integrat  introduse la nivelul instanţelor Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S13 Rata de soluţionare a cauzelor îmbunătățită, la nivelul instanțelor vizate de proiect Mai puțin dezvoltate 0,00% % % 0,00% % %  0,00% % % 0,00% % %  

5S13 Rata de soluţionare a cauzelor îmbunătățită, la nivelul instanțelor vizate de proiect Mai dezvoltate 0,00% % % 0,00% % %  0,00% % % 0,00% % %  

5S14 Cauzele în curs de soluţionare reduse, la nivelul  instanţelor vizate la 6 luni după atingerea scopului proiectelor Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S14 Cauzele în curs de soluţionare reduse, la nivelul  instanţelor vizate la 6 luni după atingerea scopului proiectelor Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S16 Rata documentațiilor de atribuire transmise de autoritățile și instituțiile publice susținute prin program admise de autoritatea responsabilă de monitorizarea achizițiilor publice Mai puțin dezvoltate % % % 0,00% % %  % % % 0,00% % %  

5S16 Rata documentațiilor de atribuire transmise de autoritățile și instituțiile publice susținute prin program admise de autoritatea responsabilă de monitorizarea achizițiilor publice Mai dezvoltate % % % 0,00% % %  % % % 0,00% % %  

5S17 Personalul din autoritățile și instituțiile publice certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.4 Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5S17 Personalul din autoritățile și instituțiile publice certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.4 Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5S81 Durata de soluționare (în număr de zile) îmbunătăţită la nivelul instanțelor la 6 luni de la atingerea scopului proiectelor Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00           

5S81 Durata de soluționare (în număr de zile) îmbunătăţită la nivelul instanțelor la 6 luni de la atingerea scopului proiectelor Mai dezvoltate 0,00   0,00           
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ID Indicator Categoria de regiune 2015 2014 

   Suma cumulată Total pentru întregul an Calitativ Suma cumulată Total pentru întregul an Calitativ 

   Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei  Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei  

5S1 Autorități și instituții publice centrale care au implementat planificarea strategică și bugetarea pe programe pe baza metodologiilor și instrumentelor unitare Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S1 Autorități și instituții publice centrale care au implementat planificarea strategică și bugetarea pe programe pe baza metodologiilor și instrumentelor unitare Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S2 Autorități și instituții publice centrale care au implementat sistemele unitare de management al calității și performanței Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S2 Autorități și instituții publice centrale care au implementat sistemele unitare de management al calității și performanței Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S3 Autorități și instituții publice centrale care au elaborat politici bazate pe dovezi, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S3 Autorități și instituții publice centrale care au elaborat politici bazate pe dovezi, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S4 Acte normative sistematizate Mai puțin dezvoltate       nu       nu 

5S4 Acte normative sistematizate Mai dezvoltate       nu       nu 

5S5 Autorități și instituții publice centrale care au implementat măsuri unitare de reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S5 Autorități și instituții publice centrale care au implementat măsuri unitare de reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S6 ONG-uri și parteneri sociali care au formulat și promovat propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S6 ONG-uri și parteneri sociali care au formulat și promovat propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S7 Personalul din autoritățile și instituțiile publice centrale care a fost certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.1 Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5S7 Personalul din autoritățile și instituțiile publice centrale care a fost certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.1 Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5S8 Autorități și instituții publice centrale care au aplicat metode unitare în managementul resurselor umane Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S8 Autorități și instituții publice centrale care au aplicat metode unitare în managementul resurselor umane Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S9 Personalul din autoritățile și instituțiile publice certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.2 Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5S9 Personalul din autoritățile și instituțiile publice certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.2 Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5S10 Sistem integrat de management introdus la nivelul sistemului judiciar Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S10 Sistem integrat de management introdus la nivelul sistemului judiciar Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S11 Instituții din sistemul judiciar care au aplicat instrumente şi sisteme standard de calitate şi performanţă dezvoltate în cadrul programului Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S11 Instituții din sistemul judiciar care au aplicat instrumente şi sisteme standard de calitate şi performanţă dezvoltate în cadrul programului Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S12 Instrumente standard de management integrat  introduse la nivelul instanţelor Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S12 Instrumente standard de management integrat  introduse la nivelul instanţelor Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S13 Rata de soluţionare a cauzelor îmbunătățită, la nivelul instanțelor vizate de proiect Mai puțin dezvoltate 0,00% % % 0,00% % %  0,00% % % 0,00% % %  

5S13 Rata de soluţionare a cauzelor îmbunătățită, la nivelul instanțelor vizate de proiect Mai dezvoltate 0,00% % % 0,00% % %  0,00% % % 0,00% % %  

5S14 Cauzele în curs de soluţionare reduse, la nivelul  instanţelor vizate la 6 luni după atingerea scopului proiectelor Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S14 Cauzele în curs de soluţionare reduse, la nivelul  instanţelor vizate la 6 luni după atingerea scopului proiectelor Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S16 Rata documentațiilor de atribuire transmise de autoritățile și instituțiile publice susținute prin program admise de autoritatea responsabilă de monitorizarea achizițiilor publice Mai puțin dezvoltate % % % 0,00% % %  % % % 0,00% % %  

5S16 Rata documentațiilor de atribuire transmise de autoritățile și instituțiile publice susținute prin program admise de autoritatea responsabilă de monitorizarea achizițiilor publice Mai dezvoltate % % % 0,00% % %  % % % 0,00% % %  

5S17 Personalul din autoritățile și instituțiile publice certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.4 Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5S17 Personalul din autoritățile și instituțiile publice certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.4 Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5S81 Durata de soluționare (în număr de zile) îmbunătăţită la nivelul instanțelor la 6 luni de la atingerea scopului proiectelor Mai puțin dezvoltate               

5S81 Durata de soluționare (în număr de zile) îmbunătăţită la nivelul instanțelor la 6 luni de la atingerea scopului proiectelor Mai dezvoltate               

 

  



 

RO 12  RO 

Axă prioritară 1 - Administrație publică și sistem judiciar eficiente 

Prioritate de 

investiții 

11i - Efectuarea de investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local în vederea realizării de 

reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 

 

Tabelul 4 A : Indicatori comuni de realizare pentru FSE și ILMT - 1 / 11i 

 
ID Indicator Categoria de regiune Valoarea-țintă (2023) Valoare cumulată Raport de realizare 2020 

   Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei 

CO01 șomeri, inclusiv șomeri pe termen lung Mai puțin dezvoltate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 șomeri pe termen lung Mai puțin dezvoltate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 inactiv Mai puțin dezvoltate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 persoane inactive, care nu urmează studii sau cursuri de formare Mai puțin dezvoltate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă Mai puțin dezvoltate    11.689,00 4.577,00 7.112,00    755,00 329,00 426,00 

CO06 persoane cu vârsta sub 25 de ani Mai puțin dezvoltate    915,00 339,00 576,00    25,00 11,00 14,00 

CO07 persoane cu vârsta peste 54 de ani Mai puțin dezvoltate    1.460,00 732,00 728,00    97,00 47,00 50,00 

CO08 participanți cu vârsta peste 54 de ani care sunt șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, sau inactivi, care nu urmează studii sau cursuri de formare Mai puțin dezvoltate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2) Mai puțin dezvoltate    77,00 36,00 41,00    2,00 1,00 1,00 

CO10 persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4) Mai puțin dezvoltate    1.150,00 528,00 622,00    33,00 13,00 20,00 

CO11 persoane cu studii superioare (ISCED 5 – 8) Mai puțin dezvoltate    10.461,00 4.013,00 6.448,00    719,00 315,00 404,00 

CO15 migranți, participanți de origine străină, minorități (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi romii) Mai puțin dezvoltate    159,00 94,00 65,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 participanți cu handicap Mai puțin dezvoltate    95,00 52,00 43,00    1,00 1,00 0,00 

CO17 alte persoane defavorizate Mai puțin dezvoltate    421,00 152,00 269,00    10,00 4,00 6,00 

CO18 persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă Mai puțin dezvoltate    11,00 5,00 6,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 din zonele rurale Mai puțin dezvoltate    880,00 402,00 478,00    10,00 3,00 7,00 

CO20 numărul de proiecte implementate integral sau parțial de parteneri sociali sau de organizații neguvernamentale Mai puțin dezvoltate    87,00      2,00   

CO21 numărul de proiecte dedicate participării durabile și progresului femeilor pe piața forțelor de muncă Mai puțin dezvoltate    0,00      0,00   

CO22 numărul de proiecte care se adresează administrațiilor publice sau serviciilor publice la nivel național, regional sau local Mai puțin dezvoltate    130,00      31,00   

CO23 numărul de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin (inclusiv întreprinderi cooperatiste și întreprinderi din economia socială) Mai puțin dezvoltate    0,00      0,00   

CO01 șomeri, inclusiv șomeri pe termen lung Mai dezvoltate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 șomeri pe termen lung Mai dezvoltate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 inactiv Mai dezvoltate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 persoane inactive, care nu urmează studii sau cursuri de formare Mai dezvoltate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă Mai dezvoltate    2.834,00 1.112,00 1.722,00    210,00 92,00 118,00 

CO06 persoane cu vârsta sub 25 de ani Mai dezvoltate    221,00 82,00 139,00    7,00 3,00 4,00 

CO07 persoane cu vârsta peste 54 de ani Mai dezvoltate    353,00 177,00 176,00    27,00 13,00 14,00 

CO08 participanți cu vârsta peste 54 de ani care sunt șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, sau inactivi, care nu urmează studii sau cursuri de formare Mai dezvoltate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2) Mai dezvoltate    18,00 9,00 9,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4) Mai dezvoltate    277,00 127,00 150,00    10,00 4,00 6,00 

CO11 persoane cu studii superioare (ISCED 5 – 8) Mai dezvoltate    2.538,00 975,00 1.563,00    200,00 88,00 112,00 

CO15 migranți, participanți de origine străină, minorități (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi romii) Mai dezvoltate    38,00 23,00 15,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 participanți cu handicap Mai dezvoltate    22,00 12,00 10,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 alte persoane defavorizate Mai dezvoltate    103,00 37,00 66,00    3,00 1,00 2,00 

CO18 persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă Mai dezvoltate    2,00 1,00 1,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 din zonele rurale Mai dezvoltate    211,00 97,00 114,00    3,00 1,00 2,00 

CO20 numărul de proiecte implementate integral sau parțial de parteneri sociali sau de organizații neguvernamentale Mai dezvoltate    22,00      1,00   

CO21 numărul de proiecte dedicate participării durabile și progresului femeilor pe piața forțelor de muncă Mai dezvoltate    0,00      0,00   

CO22 numărul de proiecte care se adresează administrațiilor publice sau serviciilor publice la nivel național, regional sau local Mai dezvoltate    31,00      8,00   

CO23 numărul de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin (inclusiv întreprinderi cooperatiste și întreprinderi din economia socială) Mai dezvoltate    0,00      0,00   

 Număr total de participanți     14.961,00      965,00   

 
ID Indicator Categoria de regiune 2019 2018 2017 

   Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei 

CO01 șomeri, inclusiv șomeri pe termen lung Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 șomeri pe termen lung Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 inactiv Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persoane inactive, care nu urmează studii sau cursuri de formare Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă Mai puțin dezvoltate 8.044,00 3.294,00 4.750,00 2.673,00 864,00 1.809,00 11,00 6,00 5,00 

CO06 persoane cu vârsta sub 25 de ani Mai puțin dezvoltate 794,00 299,00 495,00 95,00 29,00 66,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 persoane cu vârsta peste 54 de ani Mai puțin dezvoltate 1.078,00 539,00 539,00 269,00 138,00 131,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 participanți cu vârsta peste 54 de ani care sunt șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, sau inactivi, care nu urmează studii sau cursuri de formare Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2) Mai puțin dezvoltate 70,00 31,00 39,00 5,00 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4) Mai puțin dezvoltate 916,00 435,00 481,00 201,00 80,00 121,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 persoane cu studii superioare (ISCED 5 – 8) Mai puțin dezvoltate 7.058,00 2.828,00 4.230,00 2.467,00 780,00 1.687,00 11,00 6,00 5,00 
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CO15 migranți, participanți de origine străină, minorități (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi romii) Mai puțin dezvoltate 135,00 79,00 56,00 24,00 15,00 9,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participanți cu handicap Mai puțin dezvoltate 64,00 39,00 25,00 30,00 12,00 18,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 alte persoane defavorizate Mai puțin dezvoltate 330,00 123,00 207,00 81,00 25,00 56,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă Mai puțin dezvoltate 8,00 4,00 4,00 3,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 din zonele rurale Mai puțin dezvoltate 719,00 346,00 373,00 149,00 52,00 97,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 numărul de proiecte implementate integral sau parțial de parteneri sociali sau de organizații neguvernamentale Mai puțin dezvoltate 4,00   81,00   0,00   

CO21 numărul de proiecte dedicate participării durabile și progresului femeilor pe piața forțelor de muncă Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00   0,00   

CO22 numărul de proiecte care se adresează administrațiilor publice sau serviciilor publice la nivel național, regional sau local Mai puțin dezvoltate 52,00   15,00   12,00   

CO23 numărul de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin (inclusiv întreprinderi cooperatiste și întreprinderi din economia socială) Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00   0,00   

CO01 șomeri, inclusiv șomeri pe termen lung Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 șomeri pe termen lung Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 inactiv Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persoane inactive, care nu urmează studii sau cursuri de formare Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă Mai dezvoltate 1.931,00 791,00 1.140,00 642,00 208,00 434,00 2,00 1,00 1,00 

CO06 persoane cu vârsta sub 25 de ani Mai dezvoltate 191,00 72,00 119,00 23,00 7,00 16,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 persoane cu vârsta peste 54 de ani Mai dezvoltate 258,00 129,00 129,00 64,00 33,00 31,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 participanți cu vârsta peste 54 de ani care sunt șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, sau inactivi, care nu urmează studii sau cursuri de formare Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2) Mai dezvoltate 17,00 8,00 9,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4) Mai dezvoltate 219,00 104,00 115,00 48,00 19,00 29,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 persoane cu studii superioare (ISCED 5 – 8) Mai dezvoltate 1.695,00 679,00 1.016,00 592,00 187,00 405,00 2,00 1,00 1,00 

CO15 migranți, participanți de origine străină, minorități (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi romii) Mai dezvoltate 32,00 19,00 13,00 6,00 4,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participanți cu handicap Mai dezvoltate 15,00 9,00 6,00 7,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 alte persoane defavorizate Mai dezvoltate 80,00 30,00 50,00 20,00 6,00 14,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă Mai dezvoltate 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 din zonele rurale Mai dezvoltate 172,00 83,00 89,00 36,00 13,00 23,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 numărul de proiecte implementate integral sau parțial de parteneri sociali sau de organizații neguvernamentale Mai dezvoltate 1,00   20,00   0,00   

CO21 numărul de proiecte dedicate participării durabile și progresului femeilor pe piața forțelor de muncă Mai dezvoltate 0,00   0,00   0,00   

CO22 numărul de proiecte care se adresează administrațiilor publice sau serviciilor publice la nivel național, regional sau local Mai dezvoltate 12,00   3,00   3,00   

CO23 numărul de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin (inclusiv întreprinderi cooperatiste și întreprinderi din economia socială) Mai dezvoltate 0,00   0,00   0,00   

 Număr total de participanți  10.077,00   3.623,00   13,00   

 
ID Indicator Categoria de regiune 2016 2015 2014 

   Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei 

CO01 șomeri, inclusiv șomeri pe termen lung Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 șomeri pe termen lung Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 inactiv Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persoane inactive, care nu urmează studii sau cursuri de formare Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă Mai puțin dezvoltate 206,00 84,00 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 persoane cu vârsta sub 25 de ani Mai puțin dezvoltate 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 persoane cu vârsta peste 54 de ani Mai puțin dezvoltate 16,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 participanți cu vârsta peste 54 de ani care sunt șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, sau inactivi, care nu urmează studii sau cursuri de formare Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2) Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4) Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 persoane cu studii superioare (ISCED 5 – 8) Mai puțin dezvoltate 206,00 84,00 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranți, participanți de origine străină, minorități (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi romii) Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participanți cu handicap Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 alte persoane defavorizate Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 din zonele rurale Mai puțin dezvoltate 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 numărul de proiecte implementate integral sau parțial de parteneri sociali sau de organizații neguvernamentale Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00   0,00   

CO21 numărul de proiecte dedicate participării durabile și progresului femeilor pe piața forțelor de muncă Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00   0,00   

CO22 numărul de proiecte care se adresează administrațiilor publice sau serviciilor publice la nivel național, regional sau local Mai puțin dezvoltate 20,00   0,00   0,00   

CO23 numărul de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin (inclusiv întreprinderi cooperatiste și întreprinderi din economia socială) Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00   0,00   

CO01 șomeri, inclusiv șomeri pe termen lung Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 șomeri pe termen lung Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 inactiv Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persoane inactive, care nu urmează studii sau cursuri de formare Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă Mai dezvoltate 49,00 20,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 persoane cu vârsta sub 25 de ani Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 persoane cu vârsta peste 54 de ani Mai dezvoltate 4,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 participanți cu vârsta peste 54 de ani care sunt șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, sau inactivi, care nu urmează studii sau cursuri de formare Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2) Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4) Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 persoane cu studii superioare (ISCED 5 – 8) Mai dezvoltate 49,00 20,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranți, participanți de origine străină, minorități (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi romii) Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participanți cu handicap Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 alte persoane defavorizate Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 din zonele rurale Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 numărul de proiecte implementate integral sau parțial de parteneri sociali sau de organizații neguvernamentale Mai dezvoltate 0,00   0,00   0,00   

CO21 numărul de proiecte dedicate participării durabile și progresului femeilor pe piața forțelor de muncă Mai dezvoltate 0,00   0,00   0,00   

CO22 numărul de proiecte care se adresează administrațiilor publice sau serviciilor publice la nivel național, regional sau local Mai dezvoltate 5,00   0,00   0,00   

CO23 numărul de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin (inclusiv întreprinderi cooperatiste și întreprinderi din economia socială) Mai dezvoltate 0,00   0,00   0,00   

 Număr total de participanți  283,00   0,00   0,00   

  



 

RO 14  RO 

Axă prioritară 1 - Administrație publică și sistem judiciar eficiente 

Prioritate de 

investiții 

11i - Efectuarea de investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local în vederea realizării de 

reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 

 

Tabelul 4 B: Indicatori de realizare specifici programului pentru FSE și ILMT - 1 

 
ID Indicator Categoria de regiune Unitate de măsură Valoarea-țintă (2023) Valoare cumulată Raport de realizare 2020 

    Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei 

5S38 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce planificarea strategică și bugetarea pe programe Mai puțin dezvoltate număr 13,00   14,00   1,08   2,00   

5S38 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce planificarea strategică și bugetarea pe programe Mai dezvoltate număr 4,00   4,00   1,00   1,00   

5S39 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce sistemele unitare de management al calității și performanței Mai puțin dezvoltate număr 7,00   10,00   1,43   2,00   

5S39 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce sistemele unitare de management al calității și performanței Mai dezvoltate număr 2,00   2,00   1,00   0,00   

5S40 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a realiza studii, analize și evaluări ex ante a impactului pentru fundamentarea politicilor publice Mai puțin dezvoltate număr 7,00   20,00   2,86   1,00   

5S40 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a realiza studii, analize și evaluări ex ante a impactului pentru fundamentarea politicilor publice Mai dezvoltate număr 2,00   5,00   2,50   0,00   

5S41 Metode, instrumente, proceduri dezvoltate de autoritățile publice centrale pentru a sprijini dezvoltarea la nivel local Mai puțin dezvoltate număr 14,00   22,00   1,57   0,00   

5S41 Metode, instrumente, proceduri dezvoltate de autoritățile publice centrale pentru a sprijini dezvoltarea la nivel local Mai dezvoltate număr 4,00   7,00   1,75   0,00   

5S42 Autorități și instituții publice sprijinite pentru a sistematiza și simplifica fondul activ al legislației Mai puțin dezvoltate număr 13,00   14,00   1,08   2,00   

5S42 Autorități și instituții publice sprijinite pentru a sistematiza și simplifica fondul activ al legislației Mai dezvoltate număr 4,00   4,00   1,00   1,00   

5S43 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce măsuri unitare pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri si pentru cetateni Mai puțin dezvoltate număr 9,00   12,00   1,33   5,00   

5S43 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce măsuri unitare pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri si pentru cetateni Mai dezvoltate număr 3,00   4,00   1,33   2,00   

5S44 ONG-uri și parteneri sociali sprijinite pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a  formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern Mai puțin dezvoltate număr 27,00   124,00   4,59   0,00   

5S44 ONG-uri și parteneri sociali sprijinite pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a  formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern Mai dezvoltate număr 8,00   30,00   3,75   0,00   

5S45 Personal din ONG-uri și parteneri sociali care participă la activități de formare Mai puțin dezvoltate număr 411,00   6.775,00 0,00 0,00 16,48   191,00   

5S45 Personal din ONG-uri și parteneri sociali care participă la activități de formare Mai dezvoltate număr 114,00   1.633,00 0,00 0,00 14,32   53,00   

5S46 Participanți la activități de formare pentru OS 1.1 Mai puțin dezvoltate număr 15.646,00   4.775,00 90,00 127,00 0,31   390,00   

5S46 Participanți la activități de formare pentru OS 1.1 Mai dezvoltate număr 4.354,00   1.160,00 21,00 30,00 0,27   108,00   

5S47 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru dezvoltarea și introducerea de metode unitare de management în domeniul resurselor umane Mai puțin dezvoltate număr 8,00   5,00   0,63   1,00   

5S47 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru dezvoltarea și introducerea de metode unitare de management în domeniul resurselor umane Mai dezvoltate număr 2,00   2,00   1,00   0,00   

5S48 Participanți la activități de formare în domeniul resurselor umane Mai puțin dezvoltate număr 7.823,00   224,00 0,00 0,00 0,03   176,00   

5S48 Participanți la activități de formare în domeniul resurselor umane Mai dezvoltate număr 2.177,00   61,00 0,00 0,00 0,03   49,00   

5S49 Instituții din sistemul judiciar implicate în dezvoltarea sistemului integrat de management Mai puțin dezvoltate număr 3,00   3,00   1,00   3,00   

5S49 Instituții din sistemul judiciar implicate în dezvoltarea sistemului integrat de management Mai dezvoltate număr 1,00   1,00   1,00   1,00   

5S50 Instituții din sistemul judiciar care dezvoltă instrumente şi sisteme standard de performanţă Mai puțin dezvoltate număr 8,00   4,00   0,50   1,00   

5S50 Instituții din sistemul judiciar care dezvoltă instrumente şi sisteme standard de performanţă Mai dezvoltate număr 2,00   1,00   0,50   0,00   

5S51 Sisteme/aplicații IT de management al cauzelor și/sau al proceselor instituționale la nivelul sistemului judiciar dezvoltate/îmbunătățite Mai puțin dezvoltate număr 16,00   2,00   0,13   1,00   

5S51 Sisteme/aplicații IT de management al cauzelor și/sau al proceselor instituționale la nivelul sistemului judiciar dezvoltate/îmbunătățite Mai dezvoltate număr 4,00   1,00   0,25   0,00   

5S52 Participanți din grupul țintă la acțiuni de formare profesională în domenii ce sprijină calitatea şi performanţa instituţională la nivelul sistemului judiciar Mai puțin dezvoltate număr 15.646,00   491,00 0,00 0,00 0,03   491,00   

5S52 Participanți din grupul țintă la acțiuni de formare profesională în domenii ce sprijină calitatea şi performanţa instituţională la nivelul sistemului judiciar Mai dezvoltate număr 4.354,00   136,00 0,00 0,00 0,03   136,00   

5S53 Instanţe vizate de proiecte privind dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management Mai puțin dezvoltate număr 13,00   0,00   0,00   0,00   

5S53 Instanţe vizate de proiecte privind dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management Mai dezvoltate număr 3,00   0,00   0,00   0,00   

5S54 Autorități și instituții publice susținute pentru a dezvolta și introduce măsuri de revizuire/ simplificare a normelor și procedurilor referitoare la achizițiile publice Mai puțin dezvoltate număr 3,00   2,00   0,67   0,00   

5S54 Autorități și instituții publice susținute pentru a dezvolta și introduce măsuri de revizuire/ simplificare a normelor și procedurilor referitoare la achizițiile publice Mai dezvoltate număr 1,00   0,00   0,00   0,00   

5S55 Autorități și instituții publice susținute pentru a-și dezvolta capacitatea în scopul de a aplica unitar normele și procedurile în domeniul achizițiilor publice Mai puțin dezvoltate număr 117,00   2,00   0,02   1,00   

5S55 Autorități și instituții publice susținute pentru a-și dezvolta capacitatea în scopul de a aplica unitar normele și procedurile în domeniul achizițiilor publice Mai dezvoltate număr 33,00   0,00   0,00   0,00   

5S56 Participanți la  activități de formare privind achizițiile publice Mai puțin dezvoltate număr 11.735,00   250,00 0,00 0,00 0,02   0,00   

5S56 Participanți la  activități de formare privind achizițiile publice Mai dezvoltate număr 3.265,00   60,00 0,00 0,00 0,02   0,00   

5S77 Proiecte care sprijina dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică pentru optimizarea proceselor decizionale Mai puțin dezvoltate număr 70,00   109,00   1,56   25,00   

5S77 Proiecte care sprijina dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică pentru optimizarea proceselor decizionale Mai dezvoltate număr 20,00   28,00   1,40   7,00   

5S78 Proiecte care urmăresc îmbunătăţirea eficienţei sistemului judiciar Mai puțin dezvoltate număr 8,00   12,00   1,50   5,00   

5S78 Proiecte care urmăresc îmbunătăţirea eficienţei sistemului judiciar Mai dezvoltate număr 2,00   3,00   1,50   1,00   

 
ID Indicator Categoria de regiune 2019 2018 2017 2016 2015 

   Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei 

5S38 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce planificarea strategică și bugetarea pe programe Mai puțin dezvoltate 1,00   1,00   0,00   10,00   0,00   

5S38 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce planificarea strategică și bugetarea pe programe Mai dezvoltate 0,00   0,00   0,00   3,00   0,00   

5S39 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce sistemele unitare de management al calității și performanței Mai puțin dezvoltate 3,00   2,00   3,00   0,00   0,00   

5S39 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce sistemele unitare de management al calității și performanței Mai dezvoltate 1,00   0,00   1,00   0,00   0,00   

5S40 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a realiza studii, analize și evaluări ex ante a impactului pentru fundamentarea politicilor publice Mai puțin dezvoltate 1,00   3,00   7,00   8,00   0,00   

5S40 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a realiza studii, analize și evaluări ex ante a impactului pentru fundamentarea politicilor publice Mai dezvoltate 0,00   1,00   2,00   2,00   0,00   

5S41 Metode, instrumente, proceduri dezvoltate de autoritățile publice centrale pentru a sprijini dezvoltarea la nivel local Mai puțin dezvoltate 2,00   13,00   5,00   2,00   0,00   

5S41 Metode, instrumente, proceduri dezvoltate de autoritățile publice centrale pentru a sprijini dezvoltarea la nivel local Mai dezvoltate 1,00   3,00   2,00   1,00   0,00   

5S42 Autorități și instituții publice sprijinite pentru a sistematiza și simplifica fondul activ al legislației Mai puțin dezvoltate 5,00   7,00   0,00   0,00   0,00   

5S42 Autorități și instituții publice sprijinite pentru a sistematiza și simplifica fondul activ al legislației Mai dezvoltate 1,00   2,00   0,00   0,00   0,00   

5S43 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce măsuri unitare pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri si pentru cetateni Mai puțin dezvoltate 5,00   2,00   0,00   0,00   0,00   

5S43 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce măsuri unitare pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri si pentru cetateni Mai dezvoltate 1,00   1,00   0,00   0,00   0,00   

5S44 ONG-uri și parteneri sociali sprijinite pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a  formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern Mai puțin dezvoltate 17,00   107,00   0,00   0,00   0,00   

5S44 ONG-uri și parteneri sociali sprijinite pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a  formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern Mai dezvoltate 4,00   26,00   0,00   0,00   0,00   

5S45 Personal din ONG-uri și parteneri sociali care participă la activități de formare Mai puțin dezvoltate 5.757,00   827,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5S45 Personal din ONG-uri și parteneri sociali care participă la activități de formare Mai dezvoltate 1.382,00   198,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5S46 Participanți la activități de formare pentru OS 1.1 Mai puțin dezvoltate 2.322,00   1.847,00   10,00 6,00 5,00 206,00 84,00 122,00 0,00 0,00 0,00 

5S46 Participanți la activități de formare pentru OS 1.1 Mai dezvoltate 557,00   443,00   3,00 1,00 1,00 49,00 20,00 29,00 0,00 0,00 0,00 



 

RO 15  RO 

ID Indicator Categoria de regiune 2019 2018 2017 2016 2015 

   Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei 

5S47 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru dezvoltarea și introducerea de metode unitare de management în domeniul resurselor umane Mai puțin dezvoltate 2,00   0,00   2,00   0,00   0,00   

5S47 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru dezvoltarea și introducerea de metode unitare de management în domeniul resurselor umane Mai dezvoltate 1,00   0,00   1,00   0,00   0,00   

5S48 Participanți la activități de formare în domeniul resurselor umane Mai puțin dezvoltate 48,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

5S48 Participanți la activități de formare în domeniul resurselor umane Mai dezvoltate 12,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

5S49 Instituții din sistemul judiciar implicate în dezvoltarea sistemului integrat de management Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

5S49 Instituții din sistemul judiciar implicate în dezvoltarea sistemului integrat de management Mai dezvoltate 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

5S50 Instituții din sistemul judiciar care dezvoltă instrumente şi sisteme standard de performanţă Mai puțin dezvoltate 1,00   2,00   0,00   0,00   0,00   

5S50 Instituții din sistemul judiciar care dezvoltă instrumente şi sisteme standard de performanţă Mai dezvoltate 1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

5S51 Sisteme/aplicații IT de management al cauzelor și/sau al proceselor instituționale la nivelul sistemului judiciar dezvoltate/îmbunătățite Mai puțin dezvoltate 1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

5S51 Sisteme/aplicații IT de management al cauzelor și/sau al proceselor instituționale la nivelul sistemului judiciar dezvoltate/îmbunătățite Mai dezvoltate 1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

5S52 Participanți din grupul țintă la acțiuni de formare profesională în domenii ce sprijină calitatea şi performanţa instituţională la nivelul sistemului judiciar Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5S52 Participanți din grupul țintă la acțiuni de formare profesională în domenii ce sprijină calitatea şi performanţa instituţională la nivelul sistemului judiciar Mai dezvoltate 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5S53 Instanţe vizate de proiecte privind dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

5S53 Instanţe vizate de proiecte privind dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management Mai dezvoltate 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

5S54 Autorități și instituții publice susținute pentru a dezvolta și introduce măsuri de revizuire/ simplificare a normelor și procedurilor referitoare la achizițiile publice Mai puțin dezvoltate 1,00   0,00   1,00   0,00   0,00   

5S54 Autorități și instituții publice susținute pentru a dezvolta și introduce măsuri de revizuire/ simplificare a normelor și procedurilor referitoare la achizițiile publice Mai dezvoltate 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

5S55 Autorități și instituții publice susținute pentru a-și dezvolta capacitatea în scopul de a aplica unitar normele și procedurile în domeniul achizițiilor publice Mai puțin dezvoltate 1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

5S55 Autorități și instituții publice susținute pentru a-și dezvolta capacitatea în scopul de a aplica unitar normele și procedurile în domeniul achizițiilor publice Mai dezvoltate 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

5S56 Participanți la  activități de formare privind achizițiile publice Mai puțin dezvoltate 0,00   250,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5S56 Participanți la  activități de formare privind achizițiile publice Mai dezvoltate 0,00   60,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5S77 Proiecte care sprijina dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică pentru optimizarea proceselor decizionale Mai puțin dezvoltate 44,00   14,00   6,00   20,00   0,00   

5S77 Proiecte care sprijina dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică pentru optimizarea proceselor decizionale Mai dezvoltate 11,00   3,00   2,00   5,00   0,00   

5S78 Proiecte care urmăresc îmbunătăţirea eficienţei sistemului judiciar Mai puțin dezvoltate 2,00   1,00   4,00   0,00   0,00   

5S78 Proiecte care urmăresc îmbunătăţirea eficienţei sistemului judiciar Mai dezvoltate 1,00   0,00   1,00   0,00   0,00   

 
ID Indicator Categoria de regiune 2014 

   Total Bărbați Femei 

5S38 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce planificarea strategică și bugetarea pe programe Mai puțin dezvoltate 0,00   

5S38 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce planificarea strategică și bugetarea pe programe Mai dezvoltate 0,00   

5S39 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce sistemele unitare de management al calității și performanței Mai puțin dezvoltate 0,00   

5S39 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce sistemele unitare de management al calității și performanței Mai dezvoltate 0,00   

5S40 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a realiza studii, analize și evaluări ex ante a impactului pentru fundamentarea politicilor publice Mai puțin dezvoltate 0,00   

5S40 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a realiza studii, analize și evaluări ex ante a impactului pentru fundamentarea politicilor publice Mai dezvoltate 0,00   

5S41 Metode, instrumente, proceduri dezvoltate de autoritățile publice centrale pentru a sprijini dezvoltarea la nivel local Mai puțin dezvoltate 0,00   

5S41 Metode, instrumente, proceduri dezvoltate de autoritățile publice centrale pentru a sprijini dezvoltarea la nivel local Mai dezvoltate 0,00   

5S42 Autorități și instituții publice sprijinite pentru a sistematiza și simplifica fondul activ al legislației Mai puțin dezvoltate 0,00   

5S42 Autorități și instituții publice sprijinite pentru a sistematiza și simplifica fondul activ al legislației Mai dezvoltate 0,00   

5S43 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce măsuri unitare pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri si pentru cetateni Mai puțin dezvoltate 0,00   

5S43 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce măsuri unitare pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri si pentru cetateni Mai dezvoltate 0,00   

5S44 ONG-uri și parteneri sociali sprijinite pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a  formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern Mai puțin dezvoltate 0,00   

5S44 ONG-uri și parteneri sociali sprijinite pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a  formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern Mai dezvoltate 0,00   

5S45 Personal din ONG-uri și parteneri sociali care participă la activități de formare Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 

5S45 Personal din ONG-uri și parteneri sociali care participă la activități de formare Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 

5S46 Participanți la activități de formare pentru OS 1.1 Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 

5S46 Participanți la activități de formare pentru OS 1.1 Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 

5S47 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru dezvoltarea și introducerea de metode unitare de management în domeniul resurselor umane Mai puțin dezvoltate 0,00   

5S47 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru dezvoltarea și introducerea de metode unitare de management în domeniul resurselor umane Mai dezvoltate 0,00   

5S48 Participanți la activități de formare în domeniul resurselor umane Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 

5S48 Participanți la activități de formare în domeniul resurselor umane Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 

5S49 Instituții din sistemul judiciar implicate în dezvoltarea sistemului integrat de management Mai puțin dezvoltate 0,00   

5S49 Instituții din sistemul judiciar implicate în dezvoltarea sistemului integrat de management Mai dezvoltate 0,00   

5S50 Instituții din sistemul judiciar care dezvoltă instrumente şi sisteme standard de performanţă Mai puțin dezvoltate 0,00   

5S50 Instituții din sistemul judiciar care dezvoltă instrumente şi sisteme standard de performanţă Mai dezvoltate 0,00   

5S51 Sisteme/aplicații IT de management al cauzelor și/sau al proceselor instituționale la nivelul sistemului judiciar dezvoltate/îmbunătățite Mai puțin dezvoltate 0,00   

5S51 Sisteme/aplicații IT de management al cauzelor și/sau al proceselor instituționale la nivelul sistemului judiciar dezvoltate/îmbunătățite Mai dezvoltate 0,00   

5S52 Participanți din grupul țintă la acțiuni de formare profesională în domenii ce sprijină calitatea şi performanţa instituţională la nivelul sistemului judiciar Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 

5S52 Participanți din grupul țintă la acțiuni de formare profesională în domenii ce sprijină calitatea şi performanţa instituţională la nivelul sistemului judiciar Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 

5S53 Instanţe vizate de proiecte privind dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management Mai puțin dezvoltate 0,00   

5S53 Instanţe vizate de proiecte privind dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management Mai dezvoltate 0,00   

5S54 Autorități și instituții publice susținute pentru a dezvolta și introduce măsuri de revizuire/ simplificare a normelor și procedurilor referitoare la achizițiile publice Mai puțin dezvoltate 0,00   

5S54 Autorități și instituții publice susținute pentru a dezvolta și introduce măsuri de revizuire/ simplificare a normelor și procedurilor referitoare la achizițiile publice Mai dezvoltate 0,00   

5S55 Autorități și instituții publice susținute pentru a-și dezvolta capacitatea în scopul de a aplica unitar normele și procedurile în domeniul achizițiilor publice Mai puțin dezvoltate 0,00   

5S55 Autorități și instituții publice susținute pentru a-și dezvolta capacitatea în scopul de a aplica unitar normele și procedurile în domeniul achizițiilor publice Mai dezvoltate 0,00   

5S56 Participanți la  activități de formare privind achizițiile publice Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 

5S56 Participanți la  activități de formare privind achizițiile publice Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 

5S77 Proiecte care sprijina dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică pentru optimizarea proceselor decizionale Mai puțin dezvoltate 0,00   

5S77 Proiecte care sprijina dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică pentru optimizarea proceselor decizionale Mai dezvoltate 0,00   

5S78 Proiecte care urmăresc îmbunătăţirea eficienţei sistemului judiciar Mai puțin dezvoltate 0,00   

5S78 Proiecte care urmăresc îmbunătăţirea eficienţei sistemului judiciar Mai dezvoltate 0,00   

 

  



 

RO 16  RO 

 
Axă prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente 

Prioritate de 

investiții 

11i - Efectuarea de investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local în vederea realizării de 

reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 

 

Tabelul 2 A : Indicatorii de rezultat comuni pentru FSE (pe axă prioritară, prioritate de investiții și categorie de regiuni). Datele privind toți indicatorii 

de rezultat comuni pentru FSE (cu și fără valori-țintă) trebuie să fi defalcate pe gen. Pentru o axă prioritară pentru asistență tehnică, se raportează 

numai acei indicatori comuni pentru care a fost stabilită o valoare-țintă - 2 / 11i 
 
ID Indicator Categoria de 

regiune 

Indicatorul de rezultat comun utilizat ca 

bază pentru stabilirea obiectivului 

Unitatea de măsură pentru 

nivelul de referință și obiectiv 

Valoarea-țintă 

(2023) 

Valoare cumulată Raport de realizare 2020 

     Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Bărbați Femei 

CR01 persoane inactive angajate în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant Mai puțin 

dezvoltate 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR01 persoane inactive angajate în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant Mai dezvoltate       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant Mai puțin 

dezvoltate 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant Mai dezvoltate       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 persoane care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant Mai puțin 

dezvoltate 

      6.972,00 2.411,00 4.561,00    434,00 856,00 

CR03 persoane care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant Mai dezvoltate       1.673,00 579,00 1.094,00    104,00 205,00 

CR04 persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de 

participant 

Mai puțin 

dezvoltate 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de 

participant 

Mai dezvoltate       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 persoane defavorizate angajate în căutarea unui loc de muncă, în educație/formare, în dobândirea unei calificări, sau 

care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant 

Mai puțin 

dezvoltate 

      311,00 121,00 190,00    58,00 91,00 

CR05 persoane defavorizate angajate în căutarea unui loc de muncă, în educație/formare, în dobândirea unei calificări, sau 

care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant 

Mai dezvoltate       74,00 29,00 45,00    14,00 22,00 

CR06 persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de 

la încetarea calității de participant 

Mai puțin 

dezvoltate 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de 

la încetarea calității de participant 

Mai dezvoltate       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 persoane a căror situație pe piața muncii s-a îmbunătățit la șase luni după plecare. Mai puțin 

dezvoltate 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 persoane a căror situație pe piața muncii s-a îmbunătățit la șase luni după plecare. Mai dezvoltate       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate 

independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant 

Mai puțin 

dezvoltate 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate 

independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant 

Mai dezvoltate       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 persoane dezavantajate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de 

șase luni de la încetarea calității de participant 

Mai puțin 

dezvoltate 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 persoane dezavantajate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de 

șase luni de la încetarea calității de participant 

Mai dezvoltate       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 
ID Indicator Categoria de 

regiune 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 

   Bărbați Femei Bărbați Femei Bărbați Femei Bărbați Femei Bărbați Femei Bărbați Femei 

CR01 persoane inactive angajate în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant Mai puțin 

dezvoltate 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR01 persoane inactive angajate în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant Mai puțin 

dezvoltate 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 persoane care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant Mai puțin 

dezvoltate 

1.753,00 3.276,00 224,00 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 persoane care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant Mai dezvoltate 421,00 786,00 54,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant Mai puțin 

dezvoltate 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

RO 17  RO 

ID Indicator Categoria de 

regiune 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 

   Bărbați Femei Bărbați Femei Bărbați Femei Bărbați Femei Bărbați Femei Bărbați Femei 

CR05 persoane defavorizate angajate în căutarea unui loc de muncă, în educație/formare, în dobândirea unei calificări, sau care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate 

independentă, la încetarea calității de participant 

Mai puțin 

dezvoltate 

58,00 85,00 5,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 persoane defavorizate angajate în căutarea unui loc de muncă, în educație/formare, în dobândirea unei calificări, sau care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate 

independentă, la încetarea calității de participant 

Mai dezvoltate 14,00 20,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant Mai puțin 

dezvoltate 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 persoane a căror situație pe piața muncii s-a îmbunătățit la șase luni după plecare. Mai puțin 

dezvoltate 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 persoane a căror situație pe piața muncii s-a îmbunătățit la șase luni după plecare. Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant Mai puțin 

dezvoltate 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 persoane dezavantajate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant Mai puțin 

dezvoltate 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 persoane dezavantajate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  



 

RO 18  RO 

Axă prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente 

Prioritate de 

investiții 

11i - Efectuarea de investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local în vederea realizării de 

reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 

 

1.2. Tabelul 2C : Indicatori de rezultat specifici programului pentru FSE și ILMT 

 
ID Indicator Categoria de 

regiune 

Unitatea de măsură a 

indicatorului 

Indicator de realizare utilizat 

ca bază pentru stabilirea 

țintelor 

Unitatea de măsură pentru 

nivelul de referință și 

obiectiv 

Valoarea-țintă (2023) Raport de realizare 2020 

            Suma cumulată Total pentru întregul an Calitativ 

      Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei  

5S18 Autorități și instituții publice locale care au implementat mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea 

deciziilor și a planificării strategice pe termen lung 

Mai puțin 

dezvoltate 

Număr (număr)   Număr 79,00   0,05   4,00   4,00    

5S18 Autorități și instituții publice locale care au implementat mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea 

deciziilor și a planificării strategice pe termen lung 

Mai dezvoltate Număr (număr)   Număr 19,00   0,05   1,00   1,00    

5S19 Autorități și instituții publice locale în care s-au implementat sisteme unitare de management al calității și al performanței 

dezvoltate prin program conform Planului de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea implementării managementului 

calității 

Mai puțin 

dezvoltate 

Număr (număr)   Număr 67,00   0,79   53,00   8,00    

5S19 Autorități și instituții publice locale în care s-au implementat sisteme unitare de management al calității și al performanței 

dezvoltate prin program conform Planului de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea implementării managementului 

calității 

Mai dezvoltate Număr (număr)   Număr 16,00   0,81   13,00   2,00    

5S20 Autorități și instituții publice locale în care s-au implementat măsurile de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în 

conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni elaborat la nivel național 

Mai puțin 

dezvoltate 

Număr (număr)   Număr 69,00   0,09   6,00   6,00    

5S20 Autorități și instituții publice locale în care s-au implementat măsurile de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în 

conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni elaborat la nivel național 

Mai dezvoltate Număr (număr)   Număr 16,00   0,06   1,00   1,00    

5S21 Parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali și autorități locale care sunt funcționale la 6 luni după finalizarea 

proiectelor** 

Mai puțin 

dezvoltate 

Număr (număr)   Număr 28,00   0,00   0,00   0,00    

5S21 Parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali și autorități locale care sunt funcționale la 6 luni după finalizarea 

proiectelor** 

Mai dezvoltate Număr (număr)   Număr 7,00   0,00   0,00   0,00    

5S22 Participanți din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali care au fost certificați la încetarea calității de participant la 

formare 

Mai puțin 

dezvoltate 

Număr (număr)   Număr 275,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00    

5S22 Participanți din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali care au fost certificați la încetarea calității de participant la 

formare 

Mai dezvoltate Număr (număr)   Număr 66,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00    

5S23 Personal din administrația publică locală care a fost certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 

2.1 

Mai puțin 

dezvoltate 

Număr (număr)   Număr 9.110,00   0,57   5.179,00 0,00 0,00 1.168,00    

5S23 Personal din administrația publică locală care a fost certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 

2.1 

Mai dezvoltate Număr (număr)   Număr 2.187,00   0,57   1.242,00 0,00 0,00 280,00    

5S24 Autorități și instituții publice care au prezentat datele și informațiile publice în formate standardizate Mai puțin 

dezvoltate 

Număr (număr)   Număr 67,00   2,75   184,00   0,00    

5S24 Autorități și instituții publice care au prezentat datele și informațiile publice în formate standardizate Mai dezvoltate Număr (număr)   Număr 16,00   2,75   44,00   0,00    

5S25 Autorități și instituții publice care au adoptat proceduri operaţionale privind măsurile preventive anticorupție și  

indicatorii aferenți 

Mai puțin 

dezvoltate 

Număr (număr)   Număr 92,00   0,36   33,00   6,00    

5S25 Autorități și instituții publice care au adoptat proceduri operaţionale privind măsurile preventive anticorupție și  

indicatorii aferenți 

Mai dezvoltate Număr (număr)   Număr 22,00   0,32   7,00   1,00    

5S26 Personal din autoritățile și instituțiile publice care a fost certificat la finalizarea cursurilor  în domeniul prevenirii 

corupției, transparenței, eticii și integrității 

Mai puțin 

dezvoltate 

Număr (număr)   Număr 2.822,00   1,13   3.192,00 0,00 0,00 494,00    

5S26 Personal din autoritățile și instituțiile publice care a fost certificat la finalizarea cursurilor  în domeniul prevenirii 

corupției, transparenței, eticii și integrității 

Mai dezvoltate Număr (număr)   Număr 678,00   1,13   766,00 0,00 0,00 118,00    

5S27 Acțiuni de formare specializată realizate în vederea unificării jurisprudenţei Mai puțin 

dezvoltate 

Număr (număr)   Număr 758,00   0,26   196,00   58,00    

5S27 Acțiuni de formare specializată realizate în vederea unificării jurisprudenţei Mai dezvoltate Număr (număr)   Număr 182,00   0,26   47,00   14,00    

5S28 Cadru de cooperare implementat în vederea îmbunătățirii informării, acordării asistenței juridice și a accesului la justiție 

al cetățenilor 

Mai puțin 

dezvoltate 

Număr (număr)   Număr 1,00   2,00   2,00   2,00    

5S28 Cadru de cooperare implementat în vederea îmbunătățirii informării, acordării asistenței juridice și a accesului la justiție 

al cetățenilor 

Mai dezvoltate Număr (număr)   Număr 0,00      0,00   0,00    

5S29 Instituții din sistemul judiciar la nivelul cărora funcţionează sisteme standard IT dezvoltate/îmbunătăţite/actualizate Mai puțin 

dezvoltate 

Număr (număr)   Număr 3,00   0,00   0,00   0,00    

5S29 Instituții din sistemul judiciar la nivelul cărora funcţionează sisteme standard IT dezvoltate/îmbunătăţite/actualizate Mai dezvoltate Număr (număr)   Număr 1,00   0,00   0,00   0,00    

5S30 Sisteme IT dezvoltate/ îmbunătăţite/ actualizate de comunicare cu părţile, acces la dosare, informare și documentare 

aplicate la nivelul instanțelor și a altor instituții din sistemul judiciar 

Mai puțin 

dezvoltate 

Număr (număr)   Număr 6,00   0,00   0,00   0,00    

5S30 Sisteme IT dezvoltate/ îmbunătăţite/ actualizate de comunicare cu părţile, acces la dosare, informare și documentare 

aplicate la nivelul instanțelor și a altor instituții din sistemul judiciar 

Mai dezvoltate Număr (număr)   Număr 2,00   0,00   0,00   0,00    

5S31 Proceduri standardizate implementate pentru a spori etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar Mai puțin 

dezvoltate 

Număr (număr)   Număr 8,00   0,00   0,00   0,00    

5S31 Proceduri standardizate implementate pentru a spori etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar Mai dezvoltate Număr (număr)   Număr 2,00   0,00   0,00   0,00    

5S32 Instanţe la nivelul cărora funcţionează instrumente standard de monitorizare/evaluare a activităţilor instanţei Mai puțin 

dezvoltate 

Număr (număr)   Număr 12,00   0,00   0,00   0,00    

5S32 Instanţe la nivelul cărora funcţionează instrumente standard de monitorizare/evaluare a activităţilor instanţei Mai dezvoltate Număr (număr)   Număr 3,00   0,00   0,00   0,00    
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ID Indicator Categoria de 

regiune 

2019 2018 

   Suma cumulată Total pentru întregul an Calitativ Suma cumulată Total pentru întregul an Calitativ 

   Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei  Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei  

5S18 Autorități și instituții publice locale care au implementat mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și a planificării strategice pe termen lung Mai puțin 
dezvoltate 

0,00   0,00    0,00   0,00    

5S18 Autorități și instituții publice locale care au implementat mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și a planificării strategice pe termen lung Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S19 Autorități și instituții publice locale în care s-au implementat sisteme unitare de management al calității și al performanței dezvoltate prin program conform Planului de acțiune pentru prioritizarea și 

etapizarea implementării managementului calității 

Mai puțin 

dezvoltate 

45,00   43,00    2,00   2,00    

5S19 Autorități și instituții publice locale în care s-au implementat sisteme unitare de management al calității și al performanței dezvoltate prin program conform Planului de acțiune pentru prioritizarea și 

etapizarea implementării managementului calității 

Mai dezvoltate 11,00   10,00    1,00   1,00    

5S20 Autorități și instituții publice locale în care s-au implementat măsurile de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni 

elaborat la nivel național 

Mai puțin 

dezvoltate 

0,00   0,00    0,00   0,00    

5S20 Autorități și instituții publice locale în care s-au implementat măsurile de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni 

elaborat la nivel național 

Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S21 Parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali și autorități locale care sunt funcționale la 6 luni după finalizarea proiectelor** Mai puțin 

dezvoltate 

0,00   0,00    0,00   0,00    

5S21 Parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali și autorități locale care sunt funcționale la 6 luni după finalizarea proiectelor** Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S22 Participanți din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali care au fost certificați la încetarea calității de participant la formare Mai puțin 

dezvoltate 

0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00    

5S22 Participanți din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali care au fost certificați la încetarea calității de participant la formare Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00    

5S23 Personal din administrația publică locală care a fost certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 2.1 Mai puțin 

dezvoltate 

4.011,00 0,00 0,00 3.447,00    564,00 0,00 0,00 564,00    

5S23 Personal din administrația publică locală care a fost certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 2.1 Mai dezvoltate 962,00 0,00 0,00 827,00    135,00 0,00 0,00 135,00    

5S24 Autorități și instituții publice care au prezentat datele și informațiile publice în formate standardizate Mai puțin 

dezvoltate 

184,00   180,00    4,00   4,00    

5S24 Autorități și instituții publice care au prezentat datele și informațiile publice în formate standardizate Mai dezvoltate 44,00   43,00    1,00   1,00    

5S25 Autorități și instituții publice care au adoptat proceduri operaţionale privind măsurile preventive anticorupție și  indicatorii aferenți Mai puțin 

dezvoltate 

27,00   27,00    0,00   0,00    

5S25 Autorități și instituții publice care au adoptat proceduri operaţionale privind măsurile preventive anticorupție și  indicatorii aferenți Mai dezvoltate 6,00   6,00    0,00   0,00    

5S26 Personal din autoritățile și instituțiile publice care a fost certificat la finalizarea cursurilor  în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității Mai puțin 

dezvoltate 

2.698,00 0,00 0,00 2.440,00    258,00 0,00 0,00 258,00    

5S26 Personal din autoritățile și instituțiile publice care a fost certificat la finalizarea cursurilor  în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității Mai dezvoltate 648,00 0,00 0,00 586,00    62,00 0,00 0,00 62,00    

5S27 Acțiuni de formare specializată realizate în vederea unificării jurisprudenţei Mai puțin 

dezvoltate 

138,00   117,00    21,00   21,00    

5S27 Acțiuni de formare specializată realizate în vederea unificării jurisprudenţei Mai dezvoltate 33,00   28,00    5,00   5,00    

5S28 Cadru de cooperare implementat în vederea îmbunătățirii informării, acordării asistenței juridice și a accesului la justiție al cetățenilor Mai puțin 

dezvoltate 

0,00   0,00    0,00   0,00    

5S28 Cadru de cooperare implementat în vederea îmbunătățirii informării, acordării asistenței juridice și a accesului la justiție al cetățenilor Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S29 Instituții din sistemul judiciar la nivelul cărora funcţionează sisteme standard IT dezvoltate/îmbunătăţite/actualizate Mai puțin 

dezvoltate 

0,00   0,00    0,00   0,00    

5S29 Instituții din sistemul judiciar la nivelul cărora funcţionează sisteme standard IT dezvoltate/îmbunătăţite/actualizate Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S30 Sisteme IT dezvoltate/ îmbunătăţite/ actualizate de comunicare cu părţile, acces la dosare, informare și documentare aplicate la nivelul instanțelor și a altor instituții din sistemul judiciar Mai puțin 

dezvoltate 

0,00   0,00    0,00   0,00    

5S30 Sisteme IT dezvoltate/ îmbunătăţite/ actualizate de comunicare cu părţile, acces la dosare, informare și documentare aplicate la nivelul instanțelor și a altor instituții din sistemul judiciar Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S31 Proceduri standardizate implementate pentru a spori etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar Mai puțin 

dezvoltate 

0,00   0,00    0,00   0,00    

5S31 Proceduri standardizate implementate pentru a spori etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S32 Instanţe la nivelul cărora funcţionează instrumente standard de monitorizare/evaluare a activităţilor instanţei Mai puțin 

dezvoltate 

0,00   0,00    0,00   0,00    

5S32 Instanţe la nivelul cărora funcţionează instrumente standard de monitorizare/evaluare a activităţilor instanţei Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

 
ID Indicator Categoria de 

regiune 

2017 2016 

   Suma cumulată Total pentru întregul an Calitativ Suma cumulată Total pentru întregul an Calitativ 

   Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei  Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei  

5S18 Autorități și instituții publice locale care au implementat mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și a planificării strategice pe termen lung Mai puțin 

dezvoltate 

0,00   0,00    0,00   0,00    

5S18 Autorități și instituții publice locale care au implementat mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și a planificării strategice pe termen lung Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S19 Autorități și instituții publice locale în care s-au implementat sisteme unitare de management al calității și al performanței dezvoltate prin program conform Planului de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea 

implementării managementului calității 

Mai puțin 

dezvoltate 

0,00   0,00    0,00   0,00    

5S19 Autorități și instituții publice locale în care s-au implementat sisteme unitare de management al calității și al performanței dezvoltate prin program conform Planului de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea 

implementării managementului calității 

Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S20 Autorități și instituții publice locale în care s-au implementat măsurile de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni elaborat 

la nivel național 

Mai puțin 

dezvoltate 

0,00   0,00    0,00   0,00    

5S20 Autorități și instituții publice locale în care s-au implementat măsurile de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni elaborat 

la nivel național 

Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S21 Parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali și autorități locale care sunt funcționale la 6 luni după finalizarea proiectelor** Mai puțin 

dezvoltate 

0,00   0,00    0,00   0,00    

5S21 Parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali și autorități locale care sunt funcționale la 6 luni după finalizarea proiectelor** Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S22 Participanți din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali care au fost certificați la încetarea calității de participant la formare Mai puțin 

dezvoltate 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5S22 Participanți din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali care au fost certificați la încetarea calității de participant la formare Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5S23 Personal din administrația publică locală care a fost certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 2.1 Mai puțin 

dezvoltate 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5S23 Personal din administrația publică locală care a fost certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 2.1 Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5S24 Autorități și instituții publice care au prezentat datele și informațiile publice în formate standardizate Mai puțin 

dezvoltate 

0,00   0,00    0,00   0,00    

5S24 Autorități și instituții publice care au prezentat datele și informațiile publice în formate standardizate Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    
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ID Indicator Categoria de 

regiune 

2017 2016 

   Suma cumulată Total pentru întregul an Calitativ Suma cumulată Total pentru întregul an Calitativ 

   Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei  Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei  

5S25 Autorități și instituții publice care au adoptat proceduri operaţionale privind măsurile preventive anticorupție și  indicatorii aferenți Mai puțin 
dezvoltate 

0,00   0,00    0,00   0,00    

5S25 Autorități și instituții publice care au adoptat proceduri operaţionale privind măsurile preventive anticorupție și  indicatorii aferenți Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S26 Personal din autoritățile și instituțiile publice care a fost certificat la finalizarea cursurilor  în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității Mai puțin 

dezvoltate 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5S26 Personal din autoritățile și instituțiile publice care a fost certificat la finalizarea cursurilor  în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5S27 Acțiuni de formare specializată realizate în vederea unificării jurisprudenţei Mai puțin 

dezvoltate 

0,00   0,00    0,00   0,00    

5S27 Acțiuni de formare specializată realizate în vederea unificării jurisprudenţei Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S28 Cadru de cooperare implementat în vederea îmbunătățirii informării, acordării asistenței juridice și a accesului la justiție al cetățenilor Mai puțin 

dezvoltate 

0,00   0,00    0,00   0,00    

5S28 Cadru de cooperare implementat în vederea îmbunătățirii informării, acordării asistenței juridice și a accesului la justiție al cetățenilor Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S29 Instituții din sistemul judiciar la nivelul cărora funcţionează sisteme standard IT dezvoltate/îmbunătăţite/actualizate Mai puțin 

dezvoltate 

0,00   0,00    0,00   0,00    

5S29 Instituții din sistemul judiciar la nivelul cărora funcţionează sisteme standard IT dezvoltate/îmbunătăţite/actualizate Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S30 Sisteme IT dezvoltate/ îmbunătăţite/ actualizate de comunicare cu părţile, acces la dosare, informare și documentare aplicate la nivelul instanțelor și a altor instituții din sistemul judiciar Mai puțin 

dezvoltate 

0,00   0,00    0,00   0,00    

5S30 Sisteme IT dezvoltate/ îmbunătăţite/ actualizate de comunicare cu părţile, acces la dosare, informare și documentare aplicate la nivelul instanțelor și a altor instituții din sistemul judiciar Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S31 Proceduri standardizate implementate pentru a spori etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar Mai puțin 

dezvoltate 

0,00   0,00    0,00   0,00    

5S31 Proceduri standardizate implementate pentru a spori etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S32 Instanţe la nivelul cărora funcţionează instrumente standard de monitorizare/evaluare a activităţilor instanţei Mai puțin 

dezvoltate 

0,00   0,00    0,00   0,00    

5S32 Instanţe la nivelul cărora funcţionează instrumente standard de monitorizare/evaluare a activităţilor instanţei Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

 
ID Indicator Categoria de 

regiune 

2015 2014 

   Suma cumulată Total pentru întregul an Calitativ Suma cumulată Total pentru întregul an Calitativ 

   Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei  Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei  

5S18 Autorități și instituții publice locale care au implementat mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și a planificării strategice pe termen lung Mai puțin 

dezvoltate 

0,00   0,00    0,00   0,00    

5S18 Autorități și instituții publice locale care au implementat mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și a planificării strategice pe termen lung Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S19 Autorități și instituții publice locale în care s-au implementat sisteme unitare de management al calității și al performanței dezvoltate prin program conform Planului de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea 
implementării managementului calității 

Mai puțin 
dezvoltate 

0,00   0,00    0,00   0,00    

5S19 Autorități și instituții publice locale în care s-au implementat sisteme unitare de management al calității și al performanței dezvoltate prin program conform Planului de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea 

implementării managementului calității 

Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S20 Autorități și instituții publice locale în care s-au implementat măsurile de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni elaborat 

la nivel național 

Mai puțin 

dezvoltate 

0,00   0,00    0,00   0,00    

5S20 Autorități și instituții publice locale în care s-au implementat măsurile de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni elaborat 

la nivel național 

Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S21 Parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali și autorități locale care sunt funcționale la 6 luni după finalizarea proiectelor** Mai puțin 

dezvoltate 

0,00   0,00    0,00   0,00    

5S21 Parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali și autorități locale care sunt funcționale la 6 luni după finalizarea proiectelor** Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S22 Participanți din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali care au fost certificați la încetarea calității de participant la formare Mai puțin 
dezvoltate 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5S22 Participanți din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali care au fost certificați la încetarea calității de participant la formare Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5S23 Personal din administrația publică locală care a fost certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 2.1 Mai puțin 

dezvoltate 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5S23 Personal din administrația publică locală care a fost certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 2.1 Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5S24 Autorități și instituții publice care au prezentat datele și informațiile publice în formate standardizate Mai puțin 

dezvoltate 

0,00   0,00    0,00   0,00    

5S24 Autorități și instituții publice care au prezentat datele și informațiile publice în formate standardizate Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S25 Autorități și instituții publice care au adoptat proceduri operaţionale privind măsurile preventive anticorupție și  indicatorii aferenți Mai puțin 

dezvoltate 

0,00   0,00    0,00   0,00    

5S25 Autorități și instituții publice care au adoptat proceduri operaţionale privind măsurile preventive anticorupție și  indicatorii aferenți Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S26 Personal din autoritățile și instituțiile publice care a fost certificat la finalizarea cursurilor  în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității Mai puțin 

dezvoltate 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5S26 Personal din autoritățile și instituțiile publice care a fost certificat la finalizarea cursurilor  în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5S27 Acțiuni de formare specializată realizate în vederea unificării jurisprudenţei Mai puțin 

dezvoltate 

0,00   0,00    0,00   0,00    

5S27 Acțiuni de formare specializată realizate în vederea unificării jurisprudenţei Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S28 Cadru de cooperare implementat în vederea îmbunătățirii informării, acordării asistenței juridice și a accesului la justiție al cetățenilor Mai puțin 

dezvoltate 

0,00   0,00    0,00   0,00    

5S28 Cadru de cooperare implementat în vederea îmbunătățirii informării, acordării asistenței juridice și a accesului la justiție al cetățenilor Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S29 Instituții din sistemul judiciar la nivelul cărora funcţionează sisteme standard IT dezvoltate/îmbunătăţite/actualizate Mai puțin 

dezvoltate 

0,00   0,00    0,00   0,00    

5S29 Instituții din sistemul judiciar la nivelul cărora funcţionează sisteme standard IT dezvoltate/îmbunătăţite/actualizate Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S30 Sisteme IT dezvoltate/ îmbunătăţite/ actualizate de comunicare cu părţile, acces la dosare, informare și documentare aplicate la nivelul instanțelor și a altor instituții din sistemul judiciar Mai puțin 

dezvoltate 

0,00   0,00    0,00   0,00    

5S30 Sisteme IT dezvoltate/ îmbunătăţite/ actualizate de comunicare cu părţile, acces la dosare, informare și documentare aplicate la nivelul instanțelor și a altor instituții din sistemul judiciar Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S31 Proceduri standardizate implementate pentru a spori etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar Mai puțin 

dezvoltate 

0,00   0,00    0,00   0,00    

5S31 Proceduri standardizate implementate pentru a spori etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    

5S32 Instanţe la nivelul cărora funcţionează instrumente standard de monitorizare/evaluare a activităţilor instanţei Mai puțin 

dezvoltate 

0,00   0,00    0,00   0,00    

5S32 Instanţe la nivelul cărora funcţionează instrumente standard de monitorizare/evaluare a activităţilor instanţei Mai dezvoltate 0,00   0,00    0,00   0,00    
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Axă prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente 

Prioritate de 

investiții 

11i - Efectuarea de investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local în vederea realizării de 

reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 

 

Tabelul 4 A : Indicatori comuni de realizare pentru FSE și ILMT - 2 / 11i 

 
ID Indicator Categoria de regiune Valoarea-țintă (2023) Valoare cumulată Raport de realizare 2020 

   Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei 

CO01 șomeri, inclusiv șomeri pe termen lung Mai puțin dezvoltate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 șomeri pe termen lung Mai puțin dezvoltate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 inactiv Mai puțin dezvoltate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 persoane inactive, care nu urmează studii sau cursuri de formare Mai puțin dezvoltate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă Mai puțin dezvoltate    10.142,00 3.720,00 6.422,00    2.294,00 773,00 1.521,00 

CO06 persoane cu vârsta sub 25 de ani Mai puțin dezvoltate    83,00 29,00 54,00    13,00 5,00 8,00 

CO07 persoane cu vârsta peste 54 de ani Mai puțin dezvoltate    1.749,00 850,00 899,00    435,00 175,00 260,00 

CO08 participanți cu vârsta peste 54 de ani care sunt șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, sau inactivi, care nu urmează studii sau cursuri de formare Mai puțin dezvoltate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2) Mai puțin dezvoltate    27,00 22,00 5,00    2,00 2,00 0,00 

CO10 persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4) Mai puțin dezvoltate    570,00 260,00 310,00    125,00 37,00 88,00 

CO11 persoane cu studii superioare (ISCED 5 – 8) Mai puțin dezvoltate    9.544,00 3.437,00 6.107,00    2.166,00 733,00 1.433,00 

CO15 migranți, participanți de origine străină, minorități (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi romii) Mai puțin dezvoltate    40,00 12,00 28,00    35,00 8,00 27,00 

CO16 participanți cu handicap Mai puțin dezvoltate    30,00 10,00 20,00    5,00 2,00 3,00 

CO17 alte persoane defavorizate Mai puțin dezvoltate    402,00 151,00 251,00    65,00 17,00 48,00 

CO18 persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă Mai puțin dezvoltate    8,00 5,00 3,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 din zonele rurale Mai puțin dezvoltate    908,00 389,00 519,00    164,00 44,00 120,00 

CO20 numărul de proiecte implementate integral sau parțial de parteneri sociali sau de organizații neguvernamentale Mai puțin dezvoltate    39,00      3,00   

CO21 numărul de proiecte dedicate participării durabile și progresului femeilor pe piața forțelor de muncă Mai puțin dezvoltate    0,00      0,00   

CO22 numărul de proiecte care se adresează administrațiilor publice sau serviciilor publice la nivel național, regional sau local Mai puțin dezvoltate    257,00      65,00   

CO23 numărul de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin (inclusiv întreprinderi cooperatiste și întreprinderi din economia 

socială) 

Mai puțin dezvoltate    0,00      0,00   

CO01 șomeri, inclusiv șomeri pe termen lung Mai dezvoltate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 șomeri pe termen lung Mai dezvoltate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 inactiv Mai dezvoltate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 persoane inactive, care nu urmează studii sau cursuri de formare Mai dezvoltate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă Mai dezvoltate    2.435,00 893,00 1.542,00    550,00 185,00 365,00 

CO06 persoane cu vârsta sub 25 de ani Mai dezvoltate    20,00 7,00 13,00    3,00 1,00 2,00 

CO07 persoane cu vârsta peste 54 de ani Mai dezvoltate    420,00 204,00 216,00    105,00 42,00 63,00 

CO08 participanți cu vârsta peste 54 de ani care sunt șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, sau inactivi, care nu urmează studii sau cursuri de formare Mai dezvoltate    1,00 0,00 1,00    1,00 0,00 1,00 

CO09 persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2) Mai dezvoltate    6,00 5,00 1,00    1,00 1,00 0,00 

CO10 persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4) Mai dezvoltate    137,00 63,00 74,00    30,00 9,00 21,00 

CO11 persoane cu studii superioare (ISCED 5 – 8) Mai dezvoltate    2.291,00 825,00 1.466,00    519,00 175,00 344,00 

CO15 migranți, participanți de origine străină, minorități (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi romii) Mai dezvoltate    10,00 3,00 7,00    9,00 2,00 7,00 

CO16 participanți cu handicap Mai dezvoltate    7,00 2,00 5,00    1,00 0,00 1,00 

CO17 alte persoane defavorizate Mai dezvoltate    96,00 36,00 60,00    15,00 4,00 11,00 

CO18 persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă Mai dezvoltate    2,00 1,00 1,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 din zonele rurale Mai dezvoltate    217,00 92,00 125,00    39,00 10,00 29,00 

CO20 numărul de proiecte implementate integral sau parțial de parteneri sociali sau de organizații neguvernamentale Mai dezvoltate    9,00      1,00   

CO21 numărul de proiecte dedicate participării durabile și progresului femeilor pe piața forțelor de muncă Mai dezvoltate    0,00      0,00   

CO22 numărul de proiecte care se adresează administrațiilor publice sau serviciilor publice la nivel național, regional sau local Mai dezvoltate    62,00      15,00   

CO23 numărul de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin (inclusiv întreprinderi cooperatiste și întreprinderi din economia 

socială) 

Mai dezvoltate    0,00      0,00   

 Număr total de participanți     12.582,00      2.844,00   

 
ID Indicator Categoria de regiune 2019 2018 2017 

   Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei 

CO01 șomeri, inclusiv șomeri pe termen lung Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 șomeri pe termen lung Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 inactiv Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persoane inactive, care nu urmează studii sau cursuri de formare Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă Mai puțin dezvoltate 6.447,00 2.423,00 4.024,00 1.401,00 524,00 877,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 persoane cu vârsta sub 25 de ani Mai puțin dezvoltate 51,00 20,00 31,00 19,00 4,00 15,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 persoane cu vârsta peste 54 de ani Mai puțin dezvoltate 1.104,00 571,00 533,00 210,00 104,00 106,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 participanți cu vârsta peste 54 de ani care sunt șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, sau inactivi, care nu urmează studii sau cursuri de formare Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2) Mai puțin dezvoltate 24,00 19,00 5,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO10 persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4) Mai puțin dezvoltate 353,00 182,00 171,00 92,00 41,00 51,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 persoane cu studii superioare (ISCED 5 – 8) Mai puțin dezvoltate 6.070,00 2.222,00 3.848,00 1.308,00 482,00 826,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranți, participanți de origine străină, minorități (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi romii) Mai puțin dezvoltate 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participanți cu handicap Mai puțin dezvoltate 20,00 6,00 14,00 5,00 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 alte persoane defavorizate Mai puțin dezvoltate 269,00 110,00 159,00 68,00 24,00 44,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă Mai puțin dezvoltate 7,00 4,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 din zonele rurale Mai puțin dezvoltate 515,00 243,00 272,00 229,00 102,00 127,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 numărul de proiecte implementate integral sau parțial de parteneri sociali sau de organizații neguvernamentale Mai puțin dezvoltate 18,00   17,00   1,00   

CO21 numărul de proiecte dedicate participării durabile și progresului femeilor pe piața forțelor de muncă Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00   0,00   

CO22 numărul de proiecte care se adresează administrațiilor publice sau serviciilor publice la nivel național, regional sau local Mai puțin dezvoltate 73,00   115,00   2,00   

CO23 numărul de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin (inclusiv întreprinderi cooperatiste și întreprinderi din economia socială) Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00   0,00   

CO01 șomeri, inclusiv șomeri pe termen lung Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 șomeri pe termen lung Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 inactiv Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persoane inactive, care nu urmează studii sau cursuri de formare Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă Mai dezvoltate 1.548,00 582,00 966,00 337,00 126,00 211,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 persoane cu vârsta sub 25 de ani Mai dezvoltate 13,00 5,00 8,00 4,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 persoane cu vârsta peste 54 de ani Mai dezvoltate 265,00 137,00 128,00 50,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 participanți cu vârsta peste 54 de ani care sunt șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, sau inactivi, care nu urmează studii sau cursuri de formare Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2) Mai dezvoltate 5,00 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4) Mai dezvoltate 85,00 44,00 41,00 22,00 10,00 12,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 persoane cu studii superioare (ISCED 5 – 8) Mai dezvoltate 1.458,00 534,00 924,00 314,00 116,00 198,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranți, participanți de origine străină, minorități (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi romii) Mai dezvoltate 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participanți cu handicap Mai dezvoltate 5,00 2,00 3,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 alte persoane defavorizate Mai dezvoltate 66,00 27,00 39,00 15,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă Mai dezvoltate 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 din zonele rurale Mai dezvoltate 123,00 58,00 65,00 55,00 24,00 31,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 numărul de proiecte implementate integral sau parțial de parteneri sociali sau de organizații neguvernamentale Mai dezvoltate 4,00   4,00   0,00   

CO21 numărul de proiecte dedicate participării durabile și progresului femeilor pe piața forțelor de muncă Mai dezvoltate 0,00   0,00   0,00   

CO22 numărul de proiecte care se adresează administrațiilor publice sau serviciilor publice la nivel național, regional sau local Mai dezvoltate 18,00   27,00   1,00   

CO23 numărul de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin (inclusiv întreprinderi cooperatiste și întreprinderi din economia socială) Mai dezvoltate 0,00   0,00   0,00   

 Număr total de participanți  7.998,00   1.740,00      

 
ID Indicator Categoria de regiune 2016 2015 2014 

   Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei 

CO01 șomeri, inclusiv șomeri pe termen lung Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 șomeri pe termen lung Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 inactiv Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persoane inactive, care nu urmează studii sau cursuri de formare Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 persoane cu vârsta sub 25 de ani Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 persoane cu vârsta peste 54 de ani Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 participanți cu vârsta peste 54 de ani care sunt șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, sau inactivi, care nu urmează studii sau cursuri de formare Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2) Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4) Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 persoane cu studii superioare (ISCED 5 – 8) Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranți, participanți de origine străină, minorități (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi romii) Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participanți cu handicap Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 alte persoane defavorizate Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 din zonele rurale Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 numărul de proiecte implementate integral sau parțial de parteneri sociali sau de organizații neguvernamentale Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00   0,00   

CO21 numărul de proiecte dedicate participării durabile și progresului femeilor pe piața forțelor de muncă Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00   0,00   

CO22 numărul de proiecte care se adresează administrațiilor publice sau serviciilor publice la nivel național, regional sau local Mai puțin dezvoltate 2,00   0,00   0,00   

CO23 numărul de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin (inclusiv întreprinderi cooperatiste și întreprinderi din economia socială) Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00   0,00   

CO01 șomeri, inclusiv șomeri pe termen lung Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 șomeri pe termen lung Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 inactiv Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persoane inactive, care nu urmează studii sau cursuri de formare Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 persoane cu vârsta sub 25 de ani Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 persoane cu vârsta peste 54 de ani Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 participanți cu vârsta peste 54 de ani care sunt șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, sau inactivi, care nu urmează studii sau cursuri de formare Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2) Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4) Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 persoane cu studii superioare (ISCED 5 – 8) Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranți, participanți de origine străină, minorități (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi romii) Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participanți cu handicap Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 alte persoane defavorizate Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 din zonele rurale Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 numărul de proiecte implementate integral sau parțial de parteneri sociali sau de organizații neguvernamentale Mai dezvoltate 0,00   0,00   0,00   

CO21 numărul de proiecte dedicate participării durabile și progresului femeilor pe piața forțelor de muncă Mai dezvoltate 0,00   0,00   0,00   

CO22 numărul de proiecte care se adresează administrațiilor publice sau serviciilor publice la nivel național, regional sau local Mai dezvoltate 1,00   0,00   0,00   

CO23 numărul de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin (inclusiv întreprinderi cooperatiste și întreprinderi din economia socială) Mai dezvoltate 0,00   0,00   0,00   

 Număr total de participanți           
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Axă prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente 

Prioritate de 

investiții 

11i - Efectuarea de investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local în vederea realizării de 

reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 

 

Tabelul 4 B: Indicatori de realizare specifici programului pentru FSE și ILMT - 2 

 
ID Indicator Categoria de 

regiune 

Unitate de 

măsură 

Valoarea-țintă (2023) Valoare cumulată Raport de realizare 2020 

    Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei 

5S57 Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru introducerea de mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung Mai puțin dezvoltate număr 79,00   57,00   0,72   12,00   

5S57 Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru introducerea de mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung Mai dezvoltate număr 19,00   13,00   0,68   3,00   

5S58 Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru introducerea sistemelor unitare de management al calității și al performanței conform Planului de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea 
implementării managementului calității 

Mai puțin dezvoltate număr 69,00   65,00   0,94   0,00   

5S58 Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru introducerea sistemelor unitare de management al calității și al performanței conform Planului de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea 
implementării managementului calității 

Mai dezvoltate număr 16,00   15,00   0,94   0,00   

5S59 Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru introducerea măsurilor de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni Mai puțin dezvoltate număr 69,00   90,00   1,30   19,00   

5S59 Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru introducerea măsurilor de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni Mai dezvoltate număr 16,00   21,00   1,31   4,00   

5S60 Parteneriate intre ONG-uri/parteneri sociali si autoritati locale sprijinite în vederea susținerii și promovării dezvoltării la nivel local Mai puțin dezvoltate număr 40,00   0,00   0,00   0,00   

5S60 Parteneriate intre ONG-uri/parteneri sociali si autoritati locale sprijinite în vederea susținerii și promovării dezvoltării la nivel local Mai dezvoltate număr 10,00   0,00   0,00   0,00   

5S61 Personal din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali participanți la activități de formare Mai puțin dezvoltate număr 423,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   

5S61 Personal din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali participanți la activități de formare Mai dezvoltate număr 102,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   

5S62 Participanți la activități de formare legate de OS 2.1 Mai puțin dezvoltate număr 12.147,00   6.301,00 0,00 0,00 0,52   1.475,00   

5S62 Participanți la activități de formare legate de OS 2.1 Mai dezvoltate număr 2.916,00   1.513,00 0,00 0,00 0,52   354,00   

5S63 Autorități și instituții publice sprijinite pentru a introduce standarde de prezentare a datelor și informațiilor publice Mai puțin dezvoltate număr 90,00   184,00   2,04   0,00   

5S63 Autorități și instituții publice sprijinite pentru a introduce standarde de prezentare a datelor și informațiilor publice Mai dezvoltate număr 21,00   44,00   2,10   0,00   

5S64 Autorități și instituţii publice sprijinite să dezvolte proceduri operaţionale privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii aferenți Mai puțin dezvoltate număr 92,00   36,00   0,39   0,00   

5S64 Autorități și instituţii publice sprijinite să dezvolte proceduri operaţionale privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii aferenți Mai dezvoltate număr 22,00   9,00   0,41   0,00   

5S65 Sondaje privind percepția în rândul cetățenilor și al personalului din cadrul administrației publice, precum și campanii de conştientizare a publicului cu privire la corupție Mai puțin dezvoltate număr 23,00   8,00   0,35   6,00   

5S65 Sondaje privind percepția în rândul cetățenilor și al personalului din cadrul administrației publice, precum și campanii de conştientizare a publicului cu privire la corupție Mai dezvoltate număr 5,00   3,00   0,60   2,00   

5S66 Personal din  autoritățile și instituțiile publice participant la formare în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrităţii Mai puțin dezvoltate număr 4.032,00   3.856,00 0,00 0,00 0,96   830,00   

5S66 Personal din  autoritățile și instituțiile publice participant la formare în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrităţii Mai dezvoltate număr 968,00   926,00 0,00 0,00 0,96   199,00   

5S67 Acțiuni de formare specializată organizate în vederea unificării jurisprudenței Mai puțin dezvoltate număr 758,00   196,00   0,26   57,00   

5S67 Acțiuni de formare specializată organizate în vederea unificării jurisprudenței Mai dezvoltate număr 182,00   47,00   0,26   14,00   

5S68 Proiecte referitoare la informare și asistență juridică, care să faciliteze accesul la justiție Mai puțin dezvoltate număr 9,00   11,00   1,22   0,00   

5S68 Proiecte referitoare la informare și asistență juridică, care să faciliteze accesul la justiție Mai dezvoltate număr 2,00   3,00   1,50   0,00   

5S69 Sisteme/aplicații IT şi alte instrumente dezvoltate pentru a spori transparența la nivelul sistemului judiciar prin servicii de informare, documentare, acces la dosare, comunicare cu părțile etc. Mai puțin dezvoltate număr 6,00   0,00   0,00   0,00   

5S69 Sisteme/aplicații IT şi alte instrumente dezvoltate pentru a spori transparența la nivelul sistemului judiciar prin servicii de informare, documentare, acces la dosare, comunicare cu părțile etc. Mai dezvoltate număr 2,00   0,00   0,00   0,00   

5S70 Proceduri standardizate dezvoltate pentru a asigura integritatea şi etica la nivelul sistemului judiciar. Mai puțin dezvoltate număr 8,00   4,00   0,50   2,00   

5S70 Proceduri standardizate dezvoltate pentru a asigura integritatea şi etica la nivelul sistemului judiciar. Mai dezvoltate număr 2,00   1,00   0,50   0,00   

5S71 Instanţe vizate de proiecte ce urmăresc îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar Mai puțin dezvoltate număr 55,00   55,00   1,00   0,00   

5S71 Instanţe vizate de proiecte ce urmăresc îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar Mai dezvoltate număr 13,00   13,00   1,00   0,00   

5S79 Proiecte care sprijina optimizarea structurilor și proceselor din cadrul autorităților și instituțiilor publice locale Mai puțin dezvoltate număr 266,00   205,00   0,77   65,00   

5S79 Proiecte care sprijina optimizarea structurilor și proceselor din cadrul autorităților și instituțiilor publice locale Mai dezvoltate număr 64,00   48,00   0,75   15,00   

5S80 Proiecte care privesc îmbunătăţirea calităţii şi transparenţei actului de justiţie Mai puțin dezvoltate număr 8,00   14,00   1,75   0,00   

5S80 Proiecte care privesc îmbunătăţirea calităţii şi transparenţei actului de justiţie Mai dezvoltate număr 2,00   4,00   2,00   0,00   

 
ID Indicator Categoria de 

regiune 

2019 2018 2017 2016 2015 

   Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei 

5S57 Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru introducerea de mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung Mai puțin dezvoltate 44,00   1,00   0,00   0,00   0,00   

5S57 Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru introducerea de mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung Mai dezvoltate 10,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

5S58 Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru introducerea sistemelor unitare de management al calității și al performanței conform Planului de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea implementării managementului 

calității 

Mai puțin dezvoltate 17,00   48,00   0,00   0,00   0,00   

5S58 Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru introducerea sistemelor unitare de management al calității și al performanței conform Planului de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea implementării managementului 

calității 

Mai dezvoltate 4,00   11,00   0,00   0,00   0,00   

5S59 Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru introducerea măsurilor de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni Mai puțin dezvoltate 70,00   1,00   0,00   0,00   0,00   

5S59 Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru introducerea măsurilor de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni Mai dezvoltate 17,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

5S60 Parteneriate intre ONG-uri/parteneri sociali si autoritati locale sprijinite în vederea susținerii și promovării dezvoltării la nivel local Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

5S60 Parteneriate intre ONG-uri/parteneri sociali si autoritati locale sprijinite în vederea susținerii și promovării dezvoltării la nivel local Mai dezvoltate 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

5S61 Personal din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali participanți la activități de formare Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5S61 Personal din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali participanți la activități de formare Mai dezvoltate 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5S62 Participanți la activități de formare legate de OS 2.1 Mai puțin dezvoltate 4.005,00   821,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5S62 Participanți la activități de formare legate de OS 2.1 Mai dezvoltate 962,00   197,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

5S63 Autorități și instituții publice sprijinite pentru a introduce standarde de prezentare a datelor și informațiilor publice Mai puțin dezvoltate 175,00   9,00   0,00   0,00   0,00   

5S63 Autorități și instituții publice sprijinite pentru a introduce standarde de prezentare a datelor și informațiilor publice Mai dezvoltate 42,00   2,00   0,00   0,00   0,00   

5S64 Autorități și instituţii publice sprijinite să dezvolte proceduri operaţionale privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii aferenți Mai puțin dezvoltate 4,00   31,00   1,00   0,00   0,00   

5S64 Autorități și instituţii publice sprijinite să dezvolte proceduri operaţionale privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii aferenți Mai dezvoltate 1,00   8,00   0,00   0,00   0,00   

5S65 Sondaje privind percepția în rândul cetățenilor și al personalului din cadrul administrației publice, precum și campanii de conştientizare a publicului cu privire la corupție Mai puțin dezvoltate 2,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

5S65 Sondaje privind percepția în rândul cetățenilor și al personalului din cadrul administrației publice, precum și campanii de conştientizare a publicului cu privire la corupție Mai dezvoltate 1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

5S66 Personal din  autoritățile și instituțiile publice participant la formare în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrităţii Mai puțin dezvoltate 2.444,00   582,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5S66 Personal din  autoritățile și instituțiile publice participant la formare în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrităţii Mai dezvoltate 587,00   140,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5S67 Acțiuni de formare specializată organizate în vederea unificării jurisprudenței Mai puțin dezvoltate 118,00   21,00   0,00   0,00   0,00   
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ID Indicator Categoria de 

regiune 

2019 2018 2017 2016 2015 

   Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei 

5S67 Acțiuni de formare specializată organizate în vederea unificării jurisprudenței Mai dezvoltate 28,00   5,00   0,00   0,00   0,00   

5S68 Proiecte referitoare la informare și asistență juridică, care să faciliteze accesul la justiție Mai puțin dezvoltate 9,00   2,00   0,00   0,00   0,00   

5S68 Proiecte referitoare la informare și asistență juridică, care să faciliteze accesul la justiție Mai dezvoltate 3,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

5S69 Sisteme/aplicații IT şi alte instrumente dezvoltate pentru a spori transparența la nivelul sistemului judiciar prin servicii de informare, documentare, acces la dosare, comunicare cu părțile etc. Mai puțin dezvoltate 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

5S69 Sisteme/aplicații IT şi alte instrumente dezvoltate pentru a spori transparența la nivelul sistemului judiciar prin servicii de informare, documentare, acces la dosare, comunicare cu părțile etc. Mai dezvoltate 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

5S70 Proceduri standardizate dezvoltate pentru a asigura integritatea şi etica la nivelul sistemului judiciar. Mai puțin dezvoltate 2,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

5S70 Proceduri standardizate dezvoltate pentru a asigura integritatea şi etica la nivelul sistemului judiciar. Mai dezvoltate 1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

5S71 Instanţe vizate de proiecte ce urmăresc îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar Mai puțin dezvoltate 55,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

5S71 Instanţe vizate de proiecte ce urmăresc îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar Mai dezvoltate 13,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

5S79 Proiecte care sprijina optimizarea structurilor și proceselor din cadrul autorităților și instituțiilor publice locale Mai puțin dezvoltate 65,00   75,00   0,00   0,00   0,00   

5S79 Proiecte care sprijina optimizarea structurilor și proceselor din cadrul autorităților și instituțiilor publice locale Mai dezvoltate 15,00   18,00   0,00   0,00   0,00   

5S80 Proiecte care privesc îmbunătăţirea calităţii şi transparenţei actului de justiţie Mai puțin dezvoltate 8,00   6,00   0,00   0,00   0,00   

5S80 Proiecte care privesc îmbunătăţirea calităţii şi transparenţei actului de justiţie Mai dezvoltate 2,00   2,00   0,00   0,00   0,00   

 
ID Indicator Categoria de regiune 2014 

   Total Bărbați Femei 

5S57 Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru introducerea de mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung Mai puțin dezvoltate 0,00   

5S57 Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru introducerea de mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung Mai dezvoltate 0,00   

5S58 Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru introducerea sistemelor unitare de management al calității și al performanței conform Planului de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea implementării managementului calității Mai puțin dezvoltate 0,00   

5S58 Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru introducerea sistemelor unitare de management al calității și al performanței conform Planului de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea implementării managementului calității Mai dezvoltate 0,00   

5S59 Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru introducerea măsurilor de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni Mai puțin dezvoltate 0,00   

5S59 Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru introducerea măsurilor de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni Mai dezvoltate 0,00   

5S60 Parteneriate intre ONG-uri/parteneri sociali si autoritati locale sprijinite în vederea susținerii și promovării dezvoltării la nivel local Mai puțin dezvoltate 0,00   

5S60 Parteneriate intre ONG-uri/parteneri sociali si autoritati locale sprijinite în vederea susținerii și promovării dezvoltării la nivel local Mai dezvoltate 0,00   

5S61 Personal din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali participanți la activități de formare Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 

5S61 Personal din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali participanți la activități de formare Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 

5S62 Participanți la activități de formare legate de OS 2.1 Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 

5S62 Participanți la activități de formare legate de OS 2.1 Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 

5S63 Autorități și instituții publice sprijinite pentru a introduce standarde de prezentare a datelor și informațiilor publice Mai puțin dezvoltate 0,00   

5S63 Autorități și instituții publice sprijinite pentru a introduce standarde de prezentare a datelor și informațiilor publice Mai dezvoltate 0,00   

5S64 Autorități și instituţii publice sprijinite să dezvolte proceduri operaţionale privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii aferenți Mai puțin dezvoltate 0,00   

5S64 Autorități și instituţii publice sprijinite să dezvolte proceduri operaţionale privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii aferenți Mai dezvoltate 0,00   

5S65 Sondaje privind percepția în rândul cetățenilor și al personalului din cadrul administrației publice, precum și campanii de conştientizare a publicului cu privire la corupție Mai puțin dezvoltate 0,00   

5S65 Sondaje privind percepția în rândul cetățenilor și al personalului din cadrul administrației publice, precum și campanii de conştientizare a publicului cu privire la corupție Mai dezvoltate 0,00   

5S66 Personal din  autoritățile și instituțiile publice participant la formare în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrităţii Mai puțin dezvoltate 0,00 0,00 0,00 

5S66 Personal din  autoritățile și instituțiile publice participant la formare în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrităţii Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 

5S67 Acțiuni de formare specializată organizate în vederea unificării jurisprudenței Mai puțin dezvoltate 0,00   

5S67 Acțiuni de formare specializată organizate în vederea unificării jurisprudenței Mai dezvoltate 0,00   

5S68 Proiecte referitoare la informare și asistență juridică, care să faciliteze accesul la justiție Mai puțin dezvoltate 0,00   

5S68 Proiecte referitoare la informare și asistență juridică, care să faciliteze accesul la justiție Mai dezvoltate 0,00   

5S69 Sisteme/aplicații IT şi alte instrumente dezvoltate pentru a spori transparența la nivelul sistemului judiciar prin servicii de informare, documentare, acces la dosare, comunicare cu părțile etc. Mai puțin dezvoltate 0,00   

5S69 Sisteme/aplicații IT şi alte instrumente dezvoltate pentru a spori transparența la nivelul sistemului judiciar prin servicii de informare, documentare, acces la dosare, comunicare cu părțile etc. Mai dezvoltate 0,00   

5S70 Proceduri standardizate dezvoltate pentru a asigura integritatea şi etica la nivelul sistemului judiciar. Mai puțin dezvoltate 0,00   

5S70 Proceduri standardizate dezvoltate pentru a asigura integritatea şi etica la nivelul sistemului judiciar. Mai dezvoltate 0,00   

5S71 Instanţe vizate de proiecte ce urmăresc îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar Mai puțin dezvoltate 0,00   

5S71 Instanţe vizate de proiecte ce urmăresc îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar Mai dezvoltate 0,00   

5S79 Proiecte care sprijina optimizarea structurilor și proceselor din cadrul autorităților și instituțiilor publice locale Mai puțin dezvoltate 0,00   

5S79 Proiecte care sprijina optimizarea structurilor și proceselor din cadrul autorităților și instituțiilor publice locale Mai dezvoltate 0,00   

5S80 Proiecte care privesc îmbunătăţirea calităţii şi transparenţei actului de justiţie Mai puțin dezvoltate 0,00   

5S80 Proiecte care privesc îmbunătăţirea calităţii şi transparenţei actului de justiţie Mai dezvoltate 0,00   

 

  



 

RO 27  RO 

Axe prioritare pentru asistența tehnică 

 
Axă prioritară 3 - Asistență tehnică 

 

Tabelul 4 A : Indicatori comuni de realizare pentru FSE și ILMT - 3 

 
ID Indicator Categoria de regiune Valoarea-țintă (2023) Valoare cumulată Raport de realizare 2020 

   Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei 

 
ID Indicator Categoria de regiune 2019 2018 2017 

   Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei 

 
ID Indicator Categoria de regiune 2016 2015 2014 

   Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei 
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Axă prioritară 3 - Asistență tehnică 

 

Tabelul 4 B: Indicatori de realizare specifici programului pentru FSE și ILMT - 3 

 
ID Indicator Categoria de regiune Unitate de măsură Valoarea-țintă (2023) Valoare cumulată Raport de realizare 2020 

    Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei 

5S72 Personal din AM POCA participant la sesiunile de formare, stagii, vizite de studiu  număr 1.120,00   271,00   0,24   0,00   

5S73 Membrii CM PO CA participanți la la evenimentele organizate de AM  număr 1.400,00   692,00   0,49   58,00   

5S74 Analize, studii, evaluări, documente strategice și metodologice elaborate  număr 36,00   18,00   0,50   9,00   

5S75 Evenimente de  informare și comunicare organizate de POCA destinate beneficiarilor și/sau potențialilor beneficiari  număr 112,00   63,00   0,56   10,00   

5S76 Studii efectuate pentru a determina gradul de satisfacție al beneficiarilor și gradul de constientizare al potentialilor beneficiari  număr 10,00   2,00   0,20   2,00   

 
ID Indicator Categoria de regiune 2019 2018 2017 2016 2015 

   Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei 

5S72 Personal din AM POCA participant la sesiunile de formare, stagii, vizite de studiu  139,00   12,00   111,00   9,00   0,00   

5S73 Membrii CM PO CA participanți la la evenimentele organizate de AM  228,00   71,00   213,00   122,00   0,00   

5S74 Analize, studii, evaluări, documente strategice și metodologice elaborate  9,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

5S75 Evenimente de  informare și comunicare organizate de POCA destinate beneficiarilor și/sau potențialilor beneficiari  22,00   12,00   18,00   1,00   0,00   

5S76 Studii efectuate pentru a determina gradul de satisfacție al beneficiarilor și gradul de constientizare al potentialilor beneficiari  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

 
ID Indicator Categoria de regiune 2014 

   Total Bărbați Femei 

5S72 Personal din AM POCA participant la sesiunile de formare, stagii, vizite de studiu  0,00   

5S73 Membrii CM PO CA participanți la la evenimentele organizate de AM  0,00   

5S74 Analize, studii, evaluări, documente strategice și metodologice elaborate  0,00   

5S75 Evenimente de  informare și comunicare organizate de POCA destinate beneficiarilor și/sau potențialilor beneficiari  0,00   

5S76 Studii efectuate pentru a determina gradul de satisfacție al beneficiarilor și gradul de constientizare al potentialilor beneficiari  0,00   

  



 

RO 29  RO 

 
Axă prioritară 3 - Asistență tehnică 

Obiectiv specific 3.1 - Consolidarea capacității administrative a AM pentru implementarea eficientă a POCA 

 

Tabelul 2C : Indicatori de rezultat specifici programului pentru FSE și ILMT - 3 / 3.1 

 
ID Indicator Categoria de 

regiune 

Unitatea de măsură a 

indicatorului 

Indicator de realizare utilizat ca bază pentru 

stabilirea țintelor 

Unitatea de măsură pentru nivelul de 

referință și obiectiv 

Valoarea-țintă (2023) Raport de realizare 2020 

            Suma cumulată Total pentru întregul an Calitativ 

      Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei  

5S33 Personal din AM POCA certificat  Raport (procent)   Raport 65,00%   153,85%   100,00% % % 0,00% % %  

5S34 Gradul de respectare a termenelor limită pentru efectuarea plăților 

către beneficiari 

 Raport (procent)   Raport 85,00%      100,00% % % 100,00% % %  

 
ID Indicator Categoria de regiune 2019 2018 

   Suma cumulată Total pentru întregul an Calitativ Suma cumulată Total pentru întregul an Calitativ 

   Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei  Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei  

5S33 Personal din AM POCA certificat  100,00% % % 100,00% % %  100,00% % % 100,00% % %  

5S34 Gradul de respectare a termenelor limită pentru efectuarea plăților către beneficiari  100,00% % % 100,00% % %  100,00% % % 100,00% % %  

 
ID Indicator Categoria de regiune 2017 2016 

   Suma cumulată Total pentru întregul an Calitativ Suma cumulată Total pentru întregul an Calitativ 

   Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei  Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei  

5S33 Personal din AM POCA certificat  100,00% % % 100,00% % %  100,00% % % 100,00% % %  

5S34 Gradul de respectare a termenelor limită pentru efectuarea plăților către beneficiari  100,00% % % 100,00% % %  100,00% % % 100,00% % %  

 
ID Indicator Categoria de regiune 2015 2014 

   Suma cumulată Total pentru întregul an Calitativ Suma cumulată Total pentru întregul an Calitativ 

   Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei  Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei  

5S33 Personal din AM POCA certificat  % % % 0,00% % %  % % % 0,00% % %  

5S34 Gradul de respectare a termenelor limită pentru efectuarea plăților către beneficiari  0,00% % % 0,00% % %  % % % 0,00% % %  

 

  



 

RO 30  RO 

 
Axă prioritară 3 - Asistență tehnică 

Obiectiv specific 3.2 - Asigurarea publicității PO CA, a informării și sprijinului pentru beneficiari și potențialii beneficiari 

 

Tabelul 2C : Indicatori de rezultat specifici programului pentru FSE și ILMT - 3 / 3.2 

 
ID Indicator Categoria de 

regiune 

Unitatea de măsură a 

indicatorului 

Indicator de realizare utilizat ca bază pentru 

stabilirea țintelor 

Unitatea de măsură pentru nivelul de 

referință și obiectiv 

Valoarea-țintă (2023) Raport de realizare 2020 

            Suma cumulată Total pentru întregul an Calitativ 

      Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei  

5S35 Grad de conștientizare a potențialilor beneficiari cu privire la oportunitățile de 

finanțare prin intermediul POCA 

 Raport (procent)   Raport 60,00%   96,67%   58,00% % % 58,00% % %  

5S36 Rata proiectelor finalizate cu succes  Raport (procent)   Raport 80,00%      44,00% % % 44,00% % %  

5S37 Gradul de satisfacție al beneficiarilor POCA în ceea ce privește sprijinul oferit 

de către AM 

 Raport (procent)   Raport 85,00%   111,76%   95,00% % % 95,00% % %  

 
ID Indicator Categoria de regiune 2019 2018 

   Suma cumulată Total pentru întregul an Calitativ Suma cumulată Total pentru întregul an Calitativ 

   Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei  Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei  

5S35 Grad de conștientizare a potențialilor beneficiari cu privire la oportunitățile de finanțare prin intermediul POCA  % % % 0,00% % %  % % % 0,00% % %  

5S36 Rata proiectelor finalizate cu succes  39,00% % % 39,00% % %  3,00% % % 3,00% % %  

5S37 Gradul de satisfacție al beneficiarilor POCA în ceea ce privește sprijinul oferit de către AM  % % % 0,00% % %  % % % 0,00% % %  

 
ID Indicator Categoria de regiune 2017 2016 

   Suma cumulată Total pentru întregul an Calitativ Suma cumulată Total pentru întregul an Calitativ 

   Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei  Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei  

5S35 Grad de conștientizare a potențialilor beneficiari cu privire la oportunitățile de finanțare prin intermediul POCA  % % % 0,00% % %  % % % 0,00% % %  

5S36 Rata proiectelor finalizate cu succes  0,00% % % 0,00% % %  0,00% % % 0,00% % %  

5S37 Gradul de satisfacție al beneficiarilor POCA în ceea ce privește sprijinul oferit de către AM  % % % 0,00% % %  % % % 0,00% % %  

 
ID Indicator Categoria de regiune 2015 2014 

   Suma cumulată Total pentru întregul an Calitativ Suma cumulată Total pentru întregul an Calitativ 

   Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei  Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei  

5S35 Grad de conștientizare a potențialilor beneficiari cu privire la oportunitățile de finanțare prin intermediul POCA  % % % 0,00% % %  % % % 0,00% % %  

5S36 Rata proiectelor finalizate cu succes  0,00% % % 0,00% % %  0,00% % % 0,00% % %  

5S37 Gradul de satisfacție al beneficiarilor POCA în ceea ce privește sprijinul oferit de către AM  % % % 0,00% % %  % % % 0,00% % %  
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Tabelul 5: Informații privind obiectivele de etapă și țintele definite în cadrul de performanță 

 
Axă 

prioritară 

Tip 

ind. 

Număr de 

identificare 

Indicator Unitate de 

măsură 

Fond Categorie de 

regiune 

2020 Total 

cumulat 

2020 Cumulat 

bărbați 

2020 Cumulat 

femei 

2020 Total 

anual 

2020 Total anual 

bărbați 

2020 Total 

anual femei 

1 F 5F1 Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al Autorității de Certificare și care au fost 

certificate de către autoritatea respectivă în conformitate cu Art. 126 lit. c din Reg. UE 1303/2013 

număr FSE Mai puțin 

dezvoltate 

126.713.199,20      

1 F 5F1 Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al Autorității de Certificare și care au fost 

certificate de către autoritatea respectivă în conformitate cu Art. 126 lit. c din Reg. UE 1303/2013 

număr FSE Mai dezvoltate 32.319.885,30      

1 O 5S77 Proiecte care sprijina dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică pentru optimizarea 

proceselor decizionale 

număr FSE Mai puțin 

dezvoltate 

109,00   25,00   

1 O 5S78 Proiecte care urmăresc îmbunătăţirea eficienţei sistemului judiciar număr FSE Mai puțin 

dezvoltate 

12,00   5,00   

1 O 5S77 Proiecte care sprijina dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică pentru optimizarea 

proceselor decizionale 

număr FSE Mai dezvoltate 28,00   7,00   

1 O 5S78 Proiecte care urmăresc îmbunătăţirea eficienţei sistemului judiciar număr FSE Mai dezvoltate 3,00   1,00   

2 F 5F2 Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al Autorității de Certificare și care au fost 

certificate de către autoritatea respectivă în conformitate cu Art. 126 lit. c din Reg. UE 1303/2013 

număr FSE Mai puțin 

dezvoltate 

36.499.621,54      

2 F 5F2 Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al Autorității de Certificare și care au fost 

certificate de către autoritatea respectivă în conformitate cu Art. 126 lit. c din Reg. UE 1303/2013 

număr FSE Mai dezvoltate 4.626.392,01      

2 O 5S79 Proiecte care sprijina optimizarea structurilor și proceselor din cadrul autorităților și instituțiilor publice locale număr FSE Mai puțin 

dezvoltate 

205,00   65,00   

2 O 5S80 Proiecte care privesc îmbunătăţirea calităţii şi transparenţei actului de justiţie număr FSE Mai puțin 

dezvoltate 

14,00   0,00   

2 O 5S79 Proiecte care sprijina optimizarea structurilor și proceselor din cadrul autorităților și instituțiilor publice locale număr FSE Mai dezvoltate 48,00   15,00   

2 O 5S80 Proiecte care privesc îmbunătăţirea calităţii şi transparenţei actului de justiţie număr FSE Mai dezvoltate 4,00   0,00   

 
Axă 

prioritară 

Tip 

ind. 

Număr de 

identificare 

Indicator Unitate de 

măsură 

Fond Categorie de 

regiune 

2019 Total 

cumulat 

2018 Total 

cumulat 

2017 Total 

cumulat 

Observații 

1 F 5F1 Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al Autorității de Certificare și care au fost certificate de către 

autoritatea respectivă în conformitate cu Art. 126 lit. c din Reg. UE 1303/2013 

număr FSE Mai puțin 

dezvoltate 

95.968.294,82 58.094.368,17 17.941.603,91  

1 F 5F1 Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al Autorității de Certificare și care au fost certificate de către 

autoritatea respectivă în conformitate cu Art. 126 lit. c din Reg. UE 1303/2013 

număr FSE Mai dezvoltate 24.477.988,86 14.817.740,54 4.576.244,45  

1 O 5S77 Proiecte care sprijina dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică pentru optimizarea proceselor decizionale număr FSE Mai puțin 

dezvoltate 

84,00 40,00 26,00  

1 O 5S78 Proiecte care urmăresc îmbunătăţirea eficienţei sistemului judiciar număr FSE Mai puțin 

dezvoltate 

7,00 5,00 4,00  

1 O 5S77 Proiecte care sprijina dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică pentru optimizarea proceselor decizionale număr FSE Mai dezvoltate 21,00 10,00 7,00  

1 O 5S78 Proiecte care urmăresc îmbunătăţirea eficienţei sistemului judiciar număr FSE Mai dezvoltate 2,00 1,00 1,00  

2 F 5F2 Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al Autorității de Certificare și care au fost certificate de către 

autoritatea respectivă în conformitate cu Art. 126 lit. c din Reg. UE 1303/2013 

număr FSE Mai puțin 

dezvoltate 

18.288.515,39 3.354.994,36 394.139,96  

2 F 5F2 Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al Autorității de Certificare și care au fost certificate de către 

autoritatea respectivă în conformitate cu Art. 126 lit. c din Reg. UE 1303/2013 

număr FSE Mai dezvoltate 2.254.650,64 527.580,76 100.530,64  

2 O 5S79 Proiecte care sprijina optimizarea structurilor și proceselor din cadrul autorităților și instituțiilor publice locale număr FSE Mai puțin 

dezvoltate 

140,00 75,00 0,00  

2 O 5S80 Proiecte care privesc îmbunătăţirea calităţii şi transparenţei actului de justiţie număr FSE Mai puțin 

dezvoltate 

14,00 6,00 0,00  

2 O 5S79 Proiecte care sprijina optimizarea structurilor și proceselor din cadrul autorităților și instituțiilor publice locale număr FSE Mai dezvoltate 33,00 18,00 0,00  

2 O 5S80 Proiecte care privesc îmbunătăţirea calităţii şi transparenţei actului de justiţie număr FSE Mai dezvoltate 4,00 2,00 0,00  

 
Axă 

prioritară 

Tip 

ind. 

Număr de 

identificare 

Indicator Unitate de 

măsură 

Fond Categorie de 

regiune 

2016 Total 

cumulat 

2015 Total 

cumulat 

2014 Total 

cumulat 

1 F 5F1 Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al Autorității de Certificare și care au fost certificate de către autoritatea 

respectivă în conformitate cu Art. 126 lit. c din Reg. UE 1303/2013 

număr FSE Mai puțin 

dezvoltate 

0,00 0,00 0,00 

1 F 5F1 Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al Autorității de Certificare și care au fost certificate de către autoritatea 

respectivă în conformitate cu Art. 126 lit. c din Reg. UE 1303/2013 

număr FSE Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 

1 O 5S77 Proiecte care sprijina dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică pentru optimizarea proceselor decizionale număr FSE Mai puțin 

dezvoltate 

20,00 0,00 0,00 

1 O 5S78 Proiecte care urmăresc îmbunătăţirea eficienţei sistemului judiciar număr FSE Mai puțin 

dezvoltate 

0,00 0,00 0,00 

1 O 5S77 Proiecte care sprijina dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică pentru optimizarea proceselor decizionale număr FSE Mai dezvoltate 5,00 0,00 0,00 

1 O 5S78 Proiecte care urmăresc îmbunătăţirea eficienţei sistemului judiciar număr FSE Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 

2 F 5F2 Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al Autorității de Certificare și care au fost certificate de către autoritatea 

respectivă în conformitate cu Art. 126 lit. c din Reg. UE 1303/2013 

număr FSE Mai puțin 

dezvoltate 

0,00 0,00 0,00 

2 F 5F2 Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al Autorității de Certificare și care au fost certificate de către autoritatea 

respectivă în conformitate cu Art. 126 lit. c din Reg. UE 1303/2013 

număr FSE Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 



 

RO 32  RO 

Axă 

prioritară 

Tip 

ind. 

Număr de 

identificare 

Indicator Unitate de 

măsură 

Fond Categorie de 

regiune 

2016 Total 

cumulat 

2015 Total 

cumulat 

2014 Total 

cumulat 

2 O 5S79 Proiecte care sprijina optimizarea structurilor și proceselor din cadrul autorităților și instituțiilor publice locale număr FSE Mai puțin 

dezvoltate 

0,00 0,00 0,00 

2 O 5S80 Proiecte care privesc îmbunătăţirea calităţii şi transparenţei actului de justiţie număr FSE Mai puțin 

dezvoltate 

0,00 0,00 0,00 

2 O 5S79 Proiecte care sprijina optimizarea structurilor și proceselor din cadrul autorităților și instituțiilor publice locale număr FSE Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 

2 O 5S80 Proiecte care privesc îmbunătăţirea calităţii şi transparenţei actului de justiţie număr FSE Mai dezvoltate 0,00 0,00 0,00 

 
 

Axă 

prioritară 

Tip 

ind. 

Număr de 

identificare 

Indicator Unitate de 

măsură 

Fond Categorie de 

regiune 

Obiectiv de etapă 

pentru 2018 total 

Obiectiv de etapă 

pentru 2018 bărbați 

Obiectiv de etapă 

pentru 2018 femei 

Obiectivul final 

(2023) total 

Obiectivul final 

(2023) bărbați 

Obiectivul final 

(2023) femei 

1 F 5F1 Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al Autorității de 

Certificare și care au fost certificate de către autoritatea respectivă în conformitate cu Art. 126 lit. c din 

Reg. UE 1303/2013 

număr FSE Mai puțin 

dezvoltate 

32,416,454.74   320.330.759,00   

1 F 5F1 Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al Autorității de 

Certificare și care au fost certificate de către autoritatea respectivă în conformitate cu Art. 126 lit. c din 

Reg. UE 1303/2013 

număr FSE Mai dezvoltate 9,316,488.22   94.700.851,00   

1 O 5S77 Proiecte care sprijina dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația 

publică pentru optimizarea proceselor decizionale 

număr FSE Mai puțin 

dezvoltate 

31   70,00   

1 O 5S78 Proiecte care urmăresc îmbunătăţirea eficienţei sistemului judiciar număr FSE Mai puțin 

dezvoltate 

5   8,00   

1 O 5S77 Proiecte care sprijina dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația 

publică pentru optimizarea proceselor decizionale 

număr FSE Mai dezvoltate 8   20,00   

1 O 5S78 Proiecte care urmăresc îmbunătăţirea eficienţei sistemului judiciar număr FSE Mai dezvoltate 1   2,00   

2 F 5F2 Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al Autorității de 

Certificare și care au fost certificate de către autoritatea respectivă în conformitate cu Art. 126 lit. c din 

Reg. UE 1303/2013 

număr FSE Mai puțin 

dezvoltate 

18.810.325,85   167.388.353,00   

2 F 5F2 Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al Autorității de 

Certificare și care au fost certificate de către autoritatea respectivă în conformitate cu Art. 126 lit. c din 

Reg. UE 1303/2013 

număr FSE Mai dezvoltate 5.369.985,21   42.694.624,00   

2 O 5S79 Proiecte care sprijina optimizarea structurilor și proceselor din cadrul autorităților și instituțiilor publice 

locale 

număr FSE Mai puțin 

dezvoltate 

126   266,00   

2 O 5S80 Proiecte care privesc îmbunătăţirea calităţii şi transparenţei actului de justiţie număr FSE Mai puțin 

dezvoltate 

5   8,00   

2 O 5S79 Proiecte care sprijina optimizarea structurilor și proceselor din cadrul autorităților și instituțiilor publice 

locale 

număr FSE Mai dezvoltate 30   64,00   

2 O 5S80 Proiecte care privesc îmbunătăţirea calităţii şi transparenţei actului de justiţie număr FSE Mai dezvoltate 1   2,00   
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Date financiare [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] 

 

Tabelul 6: Informații financiare la nivel de axă prioritară și de program 

 

[astfel cum se prevede în tabelul 1 din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1011/2014 al Comisiei (Model pentru transmiterea datelor 

financiare)] 

 

 
Axă 

prioritară 

Fond Categoria 

de regiune 

Bază 

de 

calcul 

Finanțare 

totală 

Rata de 

cofinanțare 

Costurile eligibile totale 

ale operațiunilor 

selectate pentru sprijin 

Alocarea totală 

procentuală acoperită 

prin operațiunile 

selectate 

Costurile publice eligibile 

ale operațiunilor 

selectate pentru sprijin 

Cheltuielile totale eligibile 

declarate de beneficiari către 

autoritatea de management 

Alocarea totală 

procentuală acoperită de 

cheltuielile eligibile 

declarate de beneficiari 

Număr de 

operațiuni 

selectate 

1 FSE Mai puțin 

dezvoltate 

Public 320.330.759,00 85,00% 473.329.206,02 147,76% 472.869.159,69 126.713.199,20 39,56% 203 

1 FSE Mai 

dezvoltate 

Public 94.700.851,00 80,00% 120.754.166,09 127,51% 120.636.825,13 32.319.885,30 34,13% 58 

2 FSE Mai puțin 

dezvoltate 

Public 167.388.353,00 85,00% 119.670.190,14 71,49% 119.477.812,46 33.164.546,84 19,81% 256 

2 FSE Mai 

dezvoltate 

Public 42.694.624,00 80,00% 28.727.973,86 67,29% 28.681.791,76 7.961.466,71 18,65% 62 

3 FSE Mai puțin 

dezvoltate 

Public 43.362.433,00 85,00% 37.166.953,59 85,71% 37.166.953,59 14.704.514,45 33,91% 3 

3 FSE Mai 

dezvoltate 

Public 2.815.982,00 80,00% 2.413.643,91 85,71% 2.413.643,91 954.919,84 33,91% 3 

Total FSE Mai puțin 

dezvoltate 

 531.081.545,00 85,00% 630.166.349,75 118,66% 629.513.925,74 174.582.260,49 32,87% 462 

Total FSE Mai 

dezvoltate 

 140.211.457,00 80,00% 151.895.783,86 108,33% 151.732.260,80 41.236.271,85 29,41% 123 

Total 

general 

   671.293.002,00 83,96% 782.062.133,61 116,50% 781.246.186,54 215.818.532,34 32,15% 585 
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Tabelul 7: Defalcarea datelor financiare cumulate pe categorie de intervenție pentru FEDR, FSE și Fondul de coeziune [articolul 112 alineatele (1) și 

(2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013], 

 
Axă 

prioritară 

Caracteristicile 

cheltuielilor 

Dimensiuni de clasificare Date financiare 

 Fond Categoria de 

regiune 

Domeniul de 

intervenție 

Formă de 

finanțare 

Dimensiune 

teritorială 

Mecanism de 

aplicare 

teritorial 

Dimensiunea 

obiectivului 

tematic 

Temă 

secundară în 

cadrul FSE 

Dimensiunea 

economică 

Dimensiune 

localizare 

Costurile eligibile totale ale 

operațiunilor selectate 

pentru sprijin 

Costurile eligibile publice ale 

operațiunilor selectate 

pentru sprijin 

Cheltuielile totale eligibile 

declarate de beneficiari către 

autoritatea de management 

Număr de 

operațiuni 

selectate 

1 FSE Mai puțin 

dezvoltate 

119 01 07 07  01  18 RO 1.014.987,93 1.014.001,21 271.718,64 1 

1 FSE Mai puțin 

dezvoltate 

119 01 07 07  02  18 RO 19.960.717,14 19.941.312,27 5.343.609,27 9 

1 FSE Mai puțin 

dezvoltate 

119 01 07 07  08  18 RO 452.353.500,95 451.913.846,21 121.097.871,29 193 

1 FSE Mai 

dezvoltate 

119 01 07 07  01  18 RO 282.452,86 282.178,27 75.598,58 1 

1 FSE Mai 

dezvoltate 

119 01 07 07  02  18 RO 5.554.708,08 5.549.308,04 1.486.719,12 3 

1 FSE Mai 

dezvoltate 

119 01 07 07  08  18 RO 114.917.005,15 114.805.338,82 30.757.567,60 54 

2 FSE Mai puțin 

dezvoltate 

119 01 07 07  02  18 RO 10.310.433,61 10.293.858,91 2.857.360,37 16 

2 FSE Mai puțin 

dezvoltate 

119 01 07 07  08  18 RO 109.359.756,53 109.183.953,55 30.307.186,47 240 

2 FSE Mai 

dezvoltate 

119 01 07 07  02  18 RO 6.287.849,82 6.277.741,69 1.742.570,06 4 

2 FSE Mai 

dezvoltate 

119 01 07 07  08  18 RO 22.440.124,04 22.404.050,07 6.218.896,65 58 

3 FSE Mai puțin 

dezvoltate 

121 01 07 07  08  18 RO 27.875.215,19 27.875.215,19 11.028.385,83 1 

3 FSE Mai puțin 

dezvoltate 

122 01 07 07  08  18 RO 3.716.695,36 3.716.695,36 1.470.451,45 1 

3 FSE Mai puțin 

dezvoltate 

123 01 07 07  08  18 RO 5.575.043,04 5.575.043,04 2.205.677,17 1 

3 FSE Mai 

dezvoltate 

121 01 07 07  08  18 RO 1.810.232,93 1.810.232,93 716.189,88 1 

3 FSE Mai 

dezvoltate 

122 01 07 07  08  18 RO 241.364,39 241.364,39 95.491,98 1 

3 FSE Mai 

dezvoltate 

123 01 07 07  08  18 RO 362.046,59 362.046,59 143.237,98 1 
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Tabelul 8: Utilizarea finanțării încrucișate 

 

1 2 3 4 5 6 

Utilizarea 

finanțării 

încrucișate 

Axă 

prioritară 

Cuantumul sprijinului 

acordat de UE care ar 

putea fi utilizat pentru 

finanțarea încrucișată, pe 

baza operațiunilor 

selectate (EUR) 

Procentul din sprijinul 

acordat de UE pentru axa 

prioritară (%) (3/sprijinul 

acordat de UE pentru axa 

prioritară*100) 

Cuantumul sprijinului 

acordat de UE utilizat în 

cadrul finanțării încrucișate, 

pe baza cheltuielilor eligibile 

declarate de beneficiar 

autorității de management 

(EUR) 

Procentul din sprijinul 

acordat de UE pentru axa 

prioritară (%) (5/sprijinul 

acordat de UE pentru axa 

prioritară*100) 

costuri eligibile 

pentru sprijin în 

cadrul FEDR, dar 

sprijinite din FSE 

1 33.484.264,82 9,62% 12.438.733,35 3,57% 

costuri eligibile 

pentru sprijin în 

cadrul FEDR, dar 

sprijinite din FSE 

2 9.096.201,35 5,16% 3.688.286,25 2,09% 

costuri eligibile 

pentru sprijin în 

cadrul FEDR, dar 

sprijinite din FSE 

3 1.132.416,34 2,90% 285.895,70 0,73% 
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 Tabelul 10: Cheltuieli suportate în afara Uniunii (FSE) 

 

Cuantumul cheltuielilor 

care ar putea fi suportate 

în afara Uniunii în temeiul 

obiectivelor tematice 8 și 

10, pe baza unor 

operațiuni selectate (EUR) 

Pondere din alocarea financiară totală 

(contribuția din partea Uniunii și contribuția 

națională) pentru programul FSE sau pentru 

partea corespunzătoare FSE dintr-un program 

finanțat din fonduri multiple (%) [1/alocare 

financiară totală (contribuția din partea Uniunii și 

contribuția națională) pentru programul FSE sau 

pentru partea corespunzătoare FSE dintr-un 

program finanțat din fonduri multiple * 100] 

Cheltuieli eligibile 

suportate în afara 

Uniunii, declarate de 

beneficiar autorității 

de management 

(EUR) 

Pondere din alocarea financiară totală 

(contribuția din partea Uniunii și contribuția 

națională) pentru programul FSE sau pentru 

partea corespunzătoare FSE dintr-un program 

finanțat din fonduri multiple (%) [3/alocare 

financiară totală (contribuția din partea Uniunii și 

contribuția națională) pentru programul FSE sau 

pentru partea corespunzătoare FSE dintr-un 

program finanțat din fonduri multiple * 100] 

0,00  0,00  
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4.  SINTEZA EVALUĂRILOR 

 

Sinteza constatărilor tuturor evaluărilor programului care au devenit disponibile în cursul exercițiului 

financiar precedent, menționându-se denumirea și perioada de referință a rapoartelor de evaluare utilizate 

 

Pe parcursul anului 2020 au fost finalizate rapoartele de evaluare a eficienței, eficacității și impactului 

utilizării resurselor FSE prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 la 

nivelul AP 1 si AP 2. Cele mai importante elemente care au rezultat în urma desfășurării activităților de 

evaluare sunt prezentate în continuare: 

Raport de evaluare - lot 1: Asistența financiară acordată în cadrul OS 1.1 și OS 1.2 

În ansamblul său, POCA este un program relevant care abordează necesitatea modernizării și reformării 

administrației publice din România. În același timp, programul este catalizatorul principal al 

implementării strategiilor naționale relevante și își păstrează eficiența generală în ceea ce privește 

managementul administrativ. Totodată, programul este mai puțin costisitor decât programele naționale 

și europene din perspectiva costurilor administrative, în timp ce gestionarea proiectelor este considerată 

mai simplă și funcțională de către beneficiarii finali. Sprijinul acordat de către Autoritatea de 

Management beneficiarilor este perceput ca fiind extrem de util și prompt. 

POCA este un program eficace în producerea de rezultate la nivel individual (dezvoltarea de abilități 

personale hard/soft) și organizațional (proiectarea de noi metodologii, stabilirea unor proceduri 

inovatoare – schimbări la nivelul de modus operandi). Într-o măsură mai redusă, POCA produce și 

rezultate la nivel instituțional, însă impactul mai redus pe această componentă se datorează în special 

dependenței față de factorii de decizie politică externi (stabilitate instituțională, modificări ale cadrului 

normativ și angajamentul la nivel politic). Majoritatea rezultatelor nu ar fi putut fi atinse fără existența 

POCA. De asemenea, acest fapt nu se datorează doar disponibilității resurselor, ci și orientării strategice 

și metodologice pe care programul le oferă. 

Sustenabilitatea rezultatelor obținute la nivel individual este asigurată prin intermediul proiectelor 

POCA. Acestea stabilesc angajamente adecvate (asigurarea unui buget suplimentar, asigurarea de 

personal, modificări ale procedurilor, etc.) pentru integrarea rezultatelor la nivelul instituțiilor după 

finalizarea proiectelor. În acest moment, sustenabilitatea este asigurată doar la nivelul proiectelor 

individuale, iar perspectiva de timp este pe termen scurt și mediu. Din cauza (în principal) factorilor 

politici, există provocări în ceea ce privește implementarea completă a rezultatelor și sustenabilitatea 

acestora la nivel instituțional. Într-adevăr, lipsa angajamentului politic poate pune în pericol integrarea 

rezultatelor proiectelor în cultura administrativă și instituțională. Există și alte amenințări legate de 

reticența culturală față de schimbările de paradigmă administrativă, lipsa de omogenitate cu privire la 

implementarea standardelor de calitate CAF sau lipsa comunicării interinstituționale. În următoarea 

perioadă de programare, absența POCA ar putea agrava situația existentă la nivelul administrației 

publice din România. Prin urmare, existența unui cadru instituțional general care să ofere îndrumare și 

coordonare tehnico-strategică este o condiție esențială pentru asigurarea sustenabilității pe termen lung a 

rezultatelor programului. 

Raport de evaluare - lot 2: Asistența financiară acordată în cadrul OS 1.4, OS 2.1 și OS 2.2 
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Din perspectiva eficacității, intervențiile POCA finanțate prin OS 1.4, 2.1 și 2.2 sunt coerente cu 

strategiile naționale adoptate în mai multe sectoare, în special cu Strategia Națională în domeniul 

Achizițiilor Publice -SNAP (pentru OS 1.4), Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice - 

SCAP (OS 2.1) și Strategia Națională Anticorupție - SNA (OS 2.2). În comparație cu perioada de 

programare anterioară, POCA beneficiază de existența acestui cadru strategic și comprehensiv, având 

un grad ridicat de corelare a intervențiilor cu strategiile naționale existente. 

Intervențiile POCA răspund, de asemenea, nevoilor părților interesate și sunt încă pe deplin relevante 

pentru adresarea acestora, luând în considerare și evoluția contextului de după aprobarea Programului. 

Nivelul de progres al celor trei obiective specifice este diferit: în cazul OS 1.4, progresul înregistrat este 

redus, deoarece cele trei proiecte contractate se află încă în faza de implementare (două dintre acestea 

demarând în anul 2019); OS 2.1 (253 de proiecte contractate, dintre care 69 sunt în curs de 

implementare) prezintă o performanță relativ bună, luând în considerare și faptul că o parte dintre 

indicatori se preconizează că vor atinge valorile stabilite pentru anul 2023; OS 2.2 (48 de proiecte 

contractate, dintre care 6 sunt în faza de implementare) prezintă un grad foarte ridicat de realizare, cu o 

mare probabilitate de a atinge obiectivele stabilite pentru 2023.  

Din perspectiva eficienței, aproape toți beneficiarii au considerat că aceleași rezultate precum cele atinse 

în baza proiectelor POCA nu ar fi putut fi obținute la costuri mai mici. În ceea ce privește eficiența 

implementării, analiza comparativă cu alte Programe Operaționale similare implementate la nivelul altor 

state membre ale UE indică faptul că nivelul de progres atins de POCA la finalul anului 2019 a fost mai 

ridicat decât în cazul intervențiilor comparabile incluse în Programele Operaționale din Slovacia și 

Italia, însă mai scăzut decât intervențiile comparabile din Programul Operațional al Bulgariei. 

În ceea ce privește impactul intervențiilor finanțate, aproape toți beneficiarii au fost de acord cu 

afirmația că, fără sprijinul POCA, activitățile incluse în proiecte nu ar fi putut fi realizate sau - dacă s-ar 

fi derulat prin alte mijloace – nu ar fi atins același nivel calitativ. Cu toate acestea, trebuie luat în 

considerare faptul că cele trei obiective specifice au scopuri diferite: OS 1.4 a prevăzut un amplu proces 

de reformă, care este încă în desfășurare și al cărui impact va continua și se va extinde și dincolo de 

această perioadă de programare; OS 2.1 și OS 2.2 au un nivel mai ridicat de progres, iar impactul 

intervențiilor actuale accentuează nevoia continuității acestor tipuri de intervenții și în viitor. 

Raport de evaluare - lot 3: Asistența financiară acordată în cadrul OS 1.3 și OS 2.3 

POCA 2014 – 2020 este primul program operațional prin care sunt finanțate din fonduri europene 

măsuri multiple destinate exclusiv consolidării sistemului judiciar din România. În ansamblu, proiectele 

POCA aferente OS 1.3 și OS 2.3 sunt relevante într-o foarte mare măsură deoarece răspund efectiv 

nevoilor instituțiilor și grupurilor țintă din sistemul judiciar. Această relevanță ridicată a intervențiilor 

POCA a fost posibilă în primul rând datorită unei foarte bune alinieri între logica de intervenție a 

programului (obiective, activități eligibile) și Strategia de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2015-2020 

(SDSJ). Proiectele implementează activități care corespund nevoilor cheie ale sistemului judiciar, în 

special în ceea ce privește dezvoltarea sistemului de management strategic, metode pentru 

managementul instanțelor și parchetelor, formarea specialiștilor, comunicarea în cadrul sistemului 

judiciar și între acesta și alți actori, dar și sisteme informatice cu valoare adăugată majoră, atât din 
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perspectiva eficientizării, cât și a transparentizării actului juridic. Totodată, evaluarea a identificat un 

grad ridicat de coerență a proiectelor aferente celor două OS cu recomandări europene și internaționale 

în domeniul justiției (acolo unde a fost cazul), dar și de coerență și sinergie cu proiecte finanțate din alte 

surse. Această abordare complementară și sinergică indică, pe lângă un grad de relevanță ridicat (dintr-o 

perspectivă strategică națională și internațională) și un potențial important de obținere a efectelor 

așteptate. 

Deși POCA acoperă un număr ridicat de măsuri prevăzute în Planul de Acțiune aferent SDSJ, sistemul 

judiciar continuă să aibă nevoie de finanțare pentru îmbunătățirea infrastructurii instanțelor, dar și a 

infrastructurii de IT. Aceste nevoi pot fi acoperite doar într-o mică măsură prin programe finanțate din 

Fondul Social European. Există o nevoie continuă din perspectiva formării personalului din sistemul 

judiciar, dar și din perspectiva accesibilității la servicii juridice, în special pentru categorii vulnerabile 

sau a promovării procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor. 

Evaluarea evidențiază că proiectele POCA vor avea la momentul finalizării acestora o contribuție 

importantă la soluționarea problemelor din sistemul judiciar, așa cum sunt ele identificate în SDSJ 

2015-2020. Portofoliul de proiecte POCA are și va avea cel mai mare impact din perspectiva 

consolidării capacității instituționale, a susținerii proceselor instituționale și a eficientizării 

managementului la nivelul instituțiilor din sistemul judiciar. Totuși, acest impact este sub așteptări în 

ceea ce privește punerea în practică a unui sistem de management strategic.  

POCA va avea o contribuție importantă și în ceea ce privește informatizarea sistemului judiciar prin 

proiecte implementate atât în cadrul OS 1.3, cât și 2.3, prin soluțiile informatice deja dezvoltate sau 

avute în vedere (dintre care ECRIS V este cea mai importantă). Contribuția POCA este importantă și în 

ceea ce privește transparența și calitatea actului de justiție, în special prin realizările obținute sau 

planificate în cadrul proiectelor implementate de CSM și INM în cadrul OS 2.3. Abordarea unitară, 

strategică a acestor proiecte, care au în vedere întregul sistem judiciar, este un element care influențează 

pozitiv impactul. Prin furnizarea de informații grupurilor țintă (inclusiv categoriilor vulnerabile, dar și 

furnizorilor de asistență juridică și judiciară) și capacitarea acestora cu ajutorul resurselor dezvoltate în 

cadrul proiectelor, POCA are un impact și din perspectiva accesului la justiție. În acest caz, totuși, 

impactul nu este sistemic, ci mai degrabă punctual, asupra grupurilor țintă implicate în lipsa unei 

abordări strategice coordonate de o instituție clar responsabilă. Totuși, efectele identificate se manifestă 

cu întârziere, din cauza stadiului mai puțin avansat în implementarea proiectelor. Întârzierile sunt 

cauzate de complexitatea și numărul ridicat de proiecte, precum și de provocările întâmpinate de 

beneficiarii eligibili în dezvoltarea acestora în același timp. 
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Nume Fond Din 

luna 

Din 

anul 

Până 

în 

luna 

Până 

în 

anul 

Tipul de 

evaluare 

Obiectiv 

tematic 

Tema Constatări 

Tema 

5 

FSE 2 2015 12 2020 Mixt 11 Evaluarea măsurilor întreprinse pentru 

reforma managementului resurselor umane, 

în cadrul Obiectivului specific  1.2 

  

 

Nevoia administrației publice din România cu 

privire la o îmbunătățire sistemică a managementului 

resurselor umane este pe deplin abordată de POCA, 

a cărui coerență cu Strategia de Consolidare a 

Administrației Publice și Strategia pentru 

Dezvoltarea Funcției Publice este, de asemenea, 

foarte clară. Există 5 proiecte finanțate în cadrul 

acestei teme de evaluare, toate aflate în curs de 

implementare, cu un nivel mai scăzut de realizare a 

indicatorilor în comparație cu alte teme de evaluare. 

Apelurile non-competitive au fost direcționate către 

cei mai relevanți actori de la nivel central, fie ca 

beneficiari, fie ca parteneri. Aceștia sunt actorii 

cheie care dețin responsabilități și/sau au competențe 

în gestionarea politicii de resurse umane, indiferent 

dacă este vorba de o funcție publică sau de personal 

contractual. Dimensiunea proiectelor finanțate este 

în general semnificativă, la fel și complexitatea 

acestora: fără POCA, beneficiarii ar desfășura 

activitățile cu mari dificultăți, în special în ceea ce 

privește adoptarea sistemelor IT pentru 

managementul resurselor umane. 

Impactul sesiunilor complexe de formare și 

colaborarea fructuoasă cu experții externi (cum ar fi 

Banca Mondială) sunt percepute ca fiind factori 

extrem de pozitivi din perspectiva îmbunătățirii 

capacității individuale și organizaționale și, prin 

urmare, pentru asigurarea sustenabilității noilor 

instrumente de management al resurselor umane. 

 

Tema 

6 

FSE 2 2015 12 2020 Mixt 11 Evaluarea măsurilor întreprinse pentru 

îmbunătățirea calității sistemului judiciar, la 

nivelul OS 1.3 și OS 2.3 

În ansamblu, intervențiile POCA sunt foarte 

relevante deoarece răspund sau vor răspunde efectiv 
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nevoilor instituțiilor și grupurilor țintă din sistemul 

judiciar. 

Evaluarea a identificat un grad foarte ridicat de 

coerență a proiectelor aferente celor două OS cu 

recomandările europene și internaționale în 

domeniul justiției.  

În ceea ce privește transparența și informatizarea 

sistemului justiției, foarte multe instanțe au adoptat 

inițiative proprii pentru dezvoltarea unor aplicații, 

însă nu există un mod integrat prin care să se 

producă diseminarea acestora la nivel de sistem. O 

evoluție mai lentă se regăsește însă la nivelul 

implementării și utilizării de sisteme și instrumente 

moderne și eficiente de management. 

În general, beneficiarii consideră că eficiența 

proiectelor a fost mare și că nu s-ar fi putut face mai 

multe lucruri pentru o eficiență mai bună a 

proiectelor. O sursă de întârzieri, menționată în 

special de beneficiarii din instituții publice, sunt 

achizițiile publice. 

În ceea ce privește utilizarea resurselor umane de 

către beneficiari, s-a constatat că proiectele au o 

eficiență ridicată. 

Datele colectate, analiza rapoartelor de progres 

depuse de beneficiari, precum și interviurile cu 

beneficiarii și studiile de caz, arată că, în perioada de 

implementare a proiectelor, beneficiarii realizează 

activități menite să sprijine sustenabilitatea. 

Activitățile întreprinse pentru asigurarea 

sustenabilității sunt adecvate. 
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Tema 
7 

FSE 2 2015 12 2020 Mixt 11 Evaluarea măsurilor întreprinse pentru 

îmbunătățirea sistemului de achiziții publice 

- OS 1.4 

 

Acțiunile desfășurate în cadrul O.S 1.4 sunt corelate 

cu obiectivele strategiilor naționale relevante în 

domeniu. 

Analiza celor trei apeluri de proiecte lansate în 

cadrul temei de evaluare 7 a evidențiat o corelare 

adecvată a intervențiilor cu nevoile părților 

interesate, avându-se în vedere faptul că utilizarea 

mecanismelor non-competitive a fost favorizată în 

vederea adresării problemelor fundamentale legate 

de capacitatea administrativă în domeniul achizițiilor 

publice. 

Logica de intervenție a acestui obiectiv specific 

continuă să fie puternic corelată cu evoluția nevoilor 

părților interesate. Reforma achizițiilor publice 

rămâne în continuare un pilon esențial al procesului 

de modernizare și eficientizare a administrației 

publice din România. 

Din perspectiva eficienței, beneficiarii au fost de 

acord cu afirmația că aceleași rezultate nu ar fi putut 

fi atinse cu costuri mai mici. 

În ceea ce privește impactul temei de evaluare 7, 

intervențiile consolidează sistemul de achiziții 

publice în conformitate cu obiectivele inițiale. 

Sustenabilitatea pe termen lung a intervențiilor 

aferente proiectelor sprijinite prin OS 1.4 poate fi 

asigurată prin conștientizarea, la nivelul conducerii 

superioare a principalelor organizații implicate 

(ANAP, ONAC, SGG) cu privire la rolul transversal 

jucat de achizițiile publice în vederea îmbunătățirii 
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generale a capacității administrative la nivel 

național. 

 

Tema 
3 

FSE 2 2015 12 2020 Mixt 11 Evaluarea măsurilor luate pentru 

îmbunătățirea cadrului legislativ (evaluarea 

tuturor măsurilor luate pentru a aduce o 

schimbare în acest domeniu), la nivelul OS 1.1 

 

Programul este foarte relevant în ceea ce privește 

legătura cu nevoile autorităților publice centrale de 

îmbunătățire a cadrului legislativ. 

POCA a oferit beneficiarilor o platformă strategică și 

ghidată pentru a sprijini îmbunătățirea cadrului 

legislativ și contribuie la realizarea obiectivelor 

SCAP, SMBR și a Planului integrat pentru 

simplificarea procedurilor administrative aplicabile 

cetățenilor. 

Proiectele legate de tema de evaluare 3 cuprind 

acțiuni care vizează sistematizarea și armonizarea 

reglementărilor existente, simplificarea procesului de 

reglementare și adoptarea de soluții de e-guvernare, 

stabilirea unui sistem analitic pentru a sprijini 

dezvoltarea politicilor, stabilirea unui sistem de 

monitorizare și evaluare a politicilor, elaborarea de 

politici publice/strategii/planuri naționale. Deoarece 

procesele de modernizare și îmbunătățire a 

administrației publice pot fi realizate de către 

personalul intern, majoritatea proiectelor cuprind, de 

asemenea, o componentă de instruire a personalului. 

Sustenabilitatea va fi asigurată prin alocarea 

adecvată a resurselor. Mai important, beneficiarii 

urmăresc îndeaproape evoluția propunerilor de 

politici publice formulate în cadrul proiectelor. 

Acestea variază de la strategii naționale, politici 

publice, la inițiative pentru simplificarea și 

sistematizarea legislației, precum și sistematizarea 

procedurilor administrative. Cu toate acestea, acest 
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lucru va fi posibil numai cu o asumare din partea 

factorilor de decizie politici. 

 

Tema 
4 

FSE 2 2015 12 2020 Mixt 11 Evaluarea sprijinului acordat pentru 

susținerea ONG-urilor și a partenerilor sociali 

(evaluarea mecanismelor, instrumentelor și 

acțiunilor menite să îmbunătățească 

monitorizarea și evaluarea ulterioară a 

politicilor publice, precum și inițiativele de 

reformă, sesiunile de formare pentru a 

dezvolta capacitățile acestor instituții, 

networking-ul etc.), în cadrul OS 1.1 

 

POCA este relevant în ceea ce privește susținerea 

implicării  partenerilor sociali și a societății civile în 

procesul de elaborare a politicilor. POCA a atras 

participarea unui număr mare de ONG-uri și 

parteneri sociali, a căror nevoie de a avea un rol în 

scenariul politic național este clar abordată de 

program. Gradul de realizare a intervențiilor 

finanțate este remarcabil, multe proiecte sunt 

finalizate cu succes și mai multe ONG-uri au fost 

capabile să formuleze și să prezinte propuneri 

legislative în diverse domenii, cum ar fi asistența 

medicală, securitatea, educația, eficiența energetică 

și altele. 

Proiectele finanțate au implementat mai multe 

activități de formare pentru un număr mare de ONG-

uri care au îmbunătățit competențele la nivel 

individual, organizațional și instituțional. Mai mult 

decât atât, proiectele au permis crearea de 

parteneriate stabile între diferite organizații, lucrând 

împreună pentru o perioadă de timp pentru aceleași 

obiective. Continuarea parteneriatelor stabilite, 

dincolo de finalul proiectelor finanțate de POCA, ar 

putea contribui la sustenabilitatea intervențiilor. 

Pentru administrația publică din România, a avea 

soluții alternative în domeniul politicilor publice la 

inițiativele guvernamentale este o schimbare 

culturală considerabilă. 

 

Tema 

8 

FSE 2 2015 12 2020 Mixt 11 Evaluarea măsurilor care vizează optimizarea 

proceselor la nivelul administrației publice 

locale, OS 2.1 

Intervențiile finanțate prin OS 2.1 din cadrul POCA 

au un grad foarte ridicat de coerență cu multe din 
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strategiile naționale existente. Acest grad de coerență 

asigură un cadru strategic și comprehensiv. 

Apelurile de proiecte lansate până în prezent, toate 

bazate pe mecanisme competitive, sunt relevante în 

raport cu nevoile potențialilor beneficiari și ale 

părților interesate. Implementarea de noi sisteme IT 

este o măsură furnizată în aproape fiecare proiect, iar 

îmbunătățirea competențelor personalului 

administrației locale este urmărită în multe dintre 

proiecte. 

Din perspectiva eficienței, beneficiarii au afirmat că 

rezultatele proiectelor POCA nu ar fi putut fi 

obținute prin costuri mai mici. 

În ceea ce privește impactul intervențiilor sprijinite 

în cadrul temei de evaluare 8, POCA poate fi 

considerat un „catalizator puternic”, fără de care nu 

s-ar fi putut ajunge la aceleași rezultate. 

Majoritatea proiectelor contractate vizează mai 

multe obiective (introducerea/actualizarea sistemelor 

de management al calității, adoptarea standardelor 

ISO, îmbunătățirea calității și performanței 

serviciilor publice), însă modul în care modificările 

produse de proiecte la nivelul instituțiilor publice 

sunt percepute de către personalul acestora 

reprezintă o problemă. 

În ceea ce privește sustenabilitatea pe termen lung a 

intervențiilor POCA, unele realizări sunt deosebit de 

importante: elaborarea documentelor strategice și 

implementarea sistemelor de management al calității. 
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Tema 
9 

FSE 2 2015 12 2020 Mixt 11 Evaluarea măsurilor întreprinse pentru 

creșterea transparenței, eticii și integrității în 

cadrul autorităților și instituțiilor publice, OS 

2.2 

  

  

 

Intervențiile POCA sprijinite prin intermediul OS 

2.2 sunt corelate cu Strategia Națională Anticorupție 

și prezintă de asemenea conexiuni semnificative cu 

SCAP, SNAP și SNADR. 

Cele șase apeluri lansate până în prezent (două 

bazate pe mecanisme non-competitive și patru bazate 

pe mecanisme competitive) sunt pe deplin relevante 

în raport cu nevoile grupurilor țintă și ale părților 

interesate. 

Din perspectiva eficienței intervențiilor finanțate în 

cadrul temei de evaluare 9, beneficiarii au menționat 

că aceleași rezultate nu ar fi putut fi obținute cu 

costuri mai mici. Unul din trei respondenți din cadrul 

sondajului a raportat un volum mai mare de muncă 

comparativ cu cel estimat inițial, în principal datorită 

sarcinilor administrative legate de procedurile de 

achiziții publice și de raportare a proiectelor. 

În ceea ce privește sustenabilitatea proiectelor, 

principalele rezultate cu impact pe termen lung sunt 

cele legate de implementarea procedurilor interne și 

îmbunătățirea abilităților și competențelor 

individuale. Cu toate acestea, valorificarea 

rezultatelor este strict legată de sprijinul oferit de 

toate nivelurile instituționale implicate în 

implementarea acestor măsuri. Prin urmare, riscul 

major care poate afecta sustenabilitatea rezultatelor 

obținute este legat de necesitatea de a menține în 

permanență implicarea deplină a structurilor 

instituționale superioare ale autorităților responsabile 

cu implementarea intervențiilor anticorupție. 

 

Tema 

1 

FSE 2 2015 12 2020 Mixt 11 Evaluarea măsurilor întreprinse pentru 

abordarea unitară a planificării strategice și 

Proiectele urmăresc obiectivele SCAP de a furniza 

un cadru metodologic general privind planificarea 
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bugetării pe programe (evaluarea procedurilor 

și mecanismelor implementate în acest sens), 

la nivelul Obiectivului Specific  1.1 

 

strategică și bugetarea pe programe, precum și 

creșterea capacității ministerelor de resort de a 

dezvolta și coordona programe/planuri naționale și 

de a consolida procesul de luare a deciziilor. POCA 

funcționează bine din punct de vedere administrativ: 

este perceput ca fiind clar, coerent și flexibil. 

Proiectele contribuie la obținerea unor rezultate pe 

diferite niveluri: creșterea aptitudinilor individuale 

cu privire la planificarea strategică și bugetarea pe 

programe; introducerea de noi metodologii și 

instrumente pentru a îmbunătăți dezvoltarea 

politicilor bazate pe dovezi; consolidarea cooperării 

între ministere, autorități publice centrale și 

organismele subordonate ale acestora. Cu toate 

acestea, realizarea în întregime a rezultatelor 

instituționale în ceea ce privește dezvoltarea 

documentelor legislative și formularea strategiilor de 

politici publice depinde într-o foarte mare măsură de 

asumarea politică. 

Pentru a crește sustenabilitatea rezultatelor obținute 

este esențială existența unui viitor cadru instituțional 

similar cu cel oferit la momentul actual de către 

SCAP-CNCISCAP, precum și formalizarea unei 

comunități de practică. 

 

Tema 

2 

FSE 2 2015 12 2020 Mixt 11 Evaluarea sistemelor de management al 

calității și performanței (evaluare a modului 

de implementare a acestor mecanisme și 

analiză a impactului acestora), la nivelul OS 

1.1 

 

POCA este un program foarte relevant din 

perspectiva nevoilor beneficiarilor cu privire la 

managementul calității. Proiectele vizează în 

principal implementarea sistemelor de calitate (ISO, 

CAF, BSC) la nivelul administrației publice din 

România. Aceste sisteme vor contribui la o alocare 

mai eficientă a resurselor umane și financiare, la 

flexibilizarea organizării interne și la un nivel mai 

înalt de cunoștințe specifice domeniului 
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managementului calității în administrația 

publică  din România. 

Rezultatele preconizate ale acțiunilor finanțate 

acoperă toate cele trei niveluri, individual (precum 

achiziționarea de competențe profesionale), 

organizațional (implementarea sistemelor de calitate 

ISO și CAF, introducerea de noi 

proceduri/metodologii) și instituțional (noi reguli 

interne privind managementul calității). De 

asemenea, există unele efecte pozitive neintenționate 

ale acțiunilor finanțate, cum ar fi îmbunătățirea 

competențelor transversale ale personalului și 

contribuția la atingerea obiectivelor strategiilor 

sectoriale naționale. 

În principal, sustenabilitatea rezultatelor proiectelor 

trebuie asigurată prin integrarea procedurilor de 

management al calității la nivelul procedurilor 

administrative și prin îmbunătățirea competențelor, 

precum și prin asigurarea gradului de disponibilitate 

al resurselor umane. Rezultatele proiectelor pot avea 

un impact ridicat atâta timp cât sunt însoțite de un 

angajament politic și de o cultură administrativă 

favorabilă. 
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6 PROBLEME CARE AFECTEAZĂ PERFORMANȚA PROGRAMULUI ȘI MĂSURILE 

ADOPTATE [Articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013)] 

 

(a) probleme care afectează performanța programului și măsurile adoptate 

 

1. Întârzieri în implementarea proiectelor: 

Principalele cauze: 

• Întârzierile în derularea procedurilor de achiziții publice au fost și sunt înregistrate, în cele mai 

multe cazuri, din cauza legislației specifice domeniului și a procedurilor de derulare a acestora 

(inclusiv la nivelul instituției beneficiare sunt înregistrate întârzieri din cauza circuitului de 

semnare a documentelor și a capacitații instituției de procesare a acestora). 

• Reorganizări instituționale la nivelul administrației publice centrale 

• Criza sanitară COVID-19 

 Măsuri întreprinse: 

• Din lecțiile învățate din perioada anterioară de programare a rezultat necesitatea solicitării, 

pentru toate instituțiile beneficiare de proiecte necompetitive a unei proceduri interne de derulare 

a achizițiilor publice pentru proiectele finanțate cu fonduri europene în vederea asigurării unor 

termene cât mai stricte și responsabilități la nivelul structurilor avizatoare - aceasta măsura este 

implementată de către AM POCA pentru toate apelurile de proiecte non-competitive. Cu toate 

acestea, termenele procedurale nu au fost întotdeauna respectate de către structurile responsabile 

sau au existat întârzieri în semnarea documentelor aferente achizițiilor publice la nivelul 

ordonatorilor de credite. Printre motivele invocate de către beneficiari în cadrul rapoartelor de 

progres și în răspunsurile la analizele solicitate de către AM POCA, cele mai des întâlnite pe 

parcursul anului 2020 au fost reorganizările instituționale și criza sanitară COVID-19. 

• În cazul reorganizărilor instituționale AM POCA a transmis și transmite, tuturor beneficiarilor 

vizați de aceste măsuri, adrese de atenționare și informare prin care se solicită efectuarea unei 

analize la nivelul proiectelor finanțate prin POCA, asumarea acestora de către noua 

conducere/organizare, numirea noului reprezentant legal și a echipelor de management, 

necesitatea efectuării de demersuri în vederea înregistrării/reînregistrării noului beneficiar în 

MySMIS și asigurarea semnăturilor electronice calificate pentru toți cei implicați în proiect. În 

urma răspunsurilor primite sau a discuțiilor cu echipa de management, punctual, au fost și sunt 

organizate întâlniri de lucru cu echipele de management de proiect și personalul AM POCA, 

întâlniri în cadrul cărora sunt analizate problemele existente, precum și măsurile necesare pentru 

rezolvarea acestora. Cu toate că, la nivelul anului 2020, au existat reorganizări instituționale, 

alegeri parlamentare și locale și criza COVID-19, față de anul 2019 în care au fost solicitate și 

încheiate, 88 de acte adiționale de prelungire a duratei de implementare a proiectelor, doar 69 de 

acte adiționale care au vizat prelungirea perioadei de implementare au fost încheiate la nivelul 

programului în anul 2020. 

• AM POCA, din luna martie a anului 2020 a întreprins următoarele demersuri care să vină în 

sprijinul beneficiarilor afectați de criza sanitară:  
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o Emiterea Instrucțiunilor 3 și 4 pentru suspendarea și prelungirea perioadelor de 

implementare a proiectelor în regim de urgență și prin scurtarea circuitului de avizare a 

documentelor – prelungirea (5 solicitări) și suspendarea (6 solicitări) proiectelor. În 

pofida faptului că, la momentul emiterii instrucțiunilor nr. 3 și 4, la nivelul României 

fusese declarată stare de urgență, numai 6 suspendări au fost emise de către AM POCA 

(4 pentru APC, 1 pentru APL și 1 pentru ONG). 

o Adrese de solicitare de restructurare/reorganizare/eliminare a activităților care implică 

acțiuni de formare/sesiuni de instruire/work-shop-uri, vizite prin includerea, în cadrul 

cererii de finanțare a posibilității de derulare a acestora prin intermediul mijloacelor de 

comunicare la distanță sau eliminarea acelor activități care nu sunt esențiale pentru 

atingerea rezultatelor/indicatorilor de proiect/program. Urmare acestor demersuri, la 

nivelul proiectelor au fost analizate toate activitățile și au fost transmise notificări și note 

explicative în vederea efectuării modificărilor necesare. 

o Prioritizarea contractării cererilor de finanțare aflate în lista de rezervă (IP14/2019 și IP 

17/2019) și demararea procedurii de contractare în regim de urgență. 

o Monitorizarea strictă a graficelor de rambursare, în vederea evitării dezangajării de 

fonduri.   

o Accelerarea procesului de modificare a cererilor de finanțare și identificarea măsurilor 

optime de implementare a activităților la nivelul proiectului, prin organizarea de întâlniri 

on-line cu beneficiarii și semnarea tuturor documentelor necesare în regim de urgență, 

exclusiv electronic. 

o Odată cu operaționalizarea modulului Implementare al sistemului informatic MySMIS, 

beneficiarii au primit, din partea AM, un sprijin permanent pentru întocmirea și 

transmiterea cererilor de rambursare cu respectarea prevederilor contractuale în ceea ce 

privește documentele justificative și acuratețea informațiilor transmise, fapt ce a condus 

la un proces mai facil de verificare al acestora și îmbunătățirea timpilor de procesare 

necesari. 

În sprijinul beneficiarilor AM POCA a utilizat și utilizează în continuare, următoarele instrumente: 

• analiza rapoartelor de progres și solicitarea unor planuri de măsuri, asumate la prim nivel de 

decizie, pentru recuperarea întârzierilor înregistrate în cadrul proiectelor; 

• formulare de puncte de vedere și de îndrumări la solicitarea expresă a beneficiarilor în ceea ce 

privește spețele concrete; 

• procesarea, cu celeritate, a notelor explicative și a notificărilor pentru modificarea cererilor de 

finanțare; 

• help-desk constant prin intermediul telefoniei, e-mail-urilor și întâlnirilor on-line și chiar față în 

față (în cazuri excepționale). 

2. Fluctuația personalului AM POCA 

În perioada mai-iunie 2020 AM POCA a traversat procesul de reorganizare instituțională a MDLPA, 

care a vizat reducerea numărului posturilor alocate și, implicit, reducerea numărului de angajați. Schema 

de personal a AM POCA cuprinde un număr total de 83 de posturi, gradul de ocupare al acestora la 

momentul reorganizării fiind de 92,77%. Deși procesul de reorganizare a MDLPA a fost anulat, 

impactul acestuia a fost unul negativ asupra gradului de ocupare a posturilor în cadrul AM POCA, fiind 

înregistrată o scădere semnificativă (de aprox. 10%) a acestuia, până la începutul lunii iulie 2020 
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înregistrându-se un grad de ocupare de 81,93%. Regresul gradului de ocupare la nivelul autorității de 

management a continuat până la finalul anului 2020, acesta fiind de 79,52%, în primul trimestru al 

anului 2021 fiind de 75,90%. 

Fluctuația negativă a personalului și-a pus amprenta asupra activității AM POCA de gestionare a 

programului operațional, rezultând într-o creștere a gradului de încărcare cu sarcini, acesta fiind de 

161% la nivelul direcției generale. Această situație reprezintă o constrângere majoră în respectarea 

țintelor de absorbție asumate la nivelul programului, din perspectiva volumului crescut de activități care 

trebuie derulate, raportat la personalul existent. 

 

 



 

RO 52  RO 

(b) o evaluare pentru a stabili dacă progresele realizate în vederea atingerii obiectivelor sunt suficiente 

pentru a asigura îndeplinirea acestora, indicând orice acțiuni corective întreprinse sau planificate, dacă este 

cazul. 
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7. REZUMAT PENTRU CETĂȚENI 

 

Rezumatul pentru cetățeni al conținutului rapoartelor de implementare anuale și al raportului final de 

implementare se publică și se încarcă ca fișier separat sub formă de anexă la rapoartele anuale și la raportul 

final de implementare 

 

Puteți încărca/găsiți Rezumatul pentru cetățeni la General > Documente în aplicația SFC 2014 
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8. RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE 
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9. OPȚIONAL PENTRU RAPORTUL CARE TREBUIE SĂ FIE PREZENTAT ÎN 2016, NU SE APLICĂ ÎN CAZUL CELORLALTE RAPOARTE SUMARE: ACȚIUNI 

ÎNTREPRINSE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONDIȚIONALITĂȚII EX-ANTE 

 

Tabelul 14: Acțiunile întreprinse pentru îndeplinirea condiționalităților ex-ante generale aplicabile 
Condiționalitate ex-ante 

generală 

Criteriile 

neîndeplinite 

Acțiuni 

întreprinse 

Termen 

limită 

Organisme 

responsabile 

Acțiune îndeplinită la 

termen 

Criteriile 

îndeplinite 

Data preconizată pentru implementarea deplină a acțiunilor 

rămase 

Comentariu 
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Tabelul 15: Acțiunile întreprinse pentru îndeplinirea condiționalităților ex-ante tematice aplicabile 
Condiționalitate ex-ante 

generală 

Criteriile 

neîndeplinite 

Acțiuni 

întreprinse 

Termen 

limită 

Organisme 

responsabile 

Acțiune îndeplinită la 

termen 

Criteriile 

îndeplinite 

Data preconizată pentru implementarea deplină a acțiunilor 

rămase 

Comentariu 
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10. PROGRESELE ÎNREGISTRATE ÎN PREGĂTIREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR MAJORE ȘI A PLANURILOR DE 

ACȚIUNE COMUNE [ARTICOLUL 101 LITERA (H) ȘI ARTICOLUL 111 ALINEATUL (3) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013] 

 

10.1. Proiecte majore 

 

Tabelul 12: Proiecte majore 
Proiect CCI Statutul 

PM 

Investiții 

totale 

Costuri 

eligibile totale 

Data de notificare/transmitere 

prevăzută 

Data acordului tacit/aprobării 

de către Comisie 

Data planificată a începerii 

implementării (an, trimestru) 

Data planificată a 

finalizării 

Axe prioritare / 

Priorități de investiții 

Stadiul actual al realizării - progresul financiar (% din cheltuielile 

certificate și transmise Comisiei în raport cu costurile eligibile totale) 

Stadiul actual al implementării — progresul fizic 

Etapa principală de implementare a proiectului 

Principalele 

realizări 

Data semnării primului 

contract de lucrări 

Observații 
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probleme semnificative întâlnite în punerea în aplicare a proiectelor majore și măsurile luate pentru 

remedierea lor 
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Orice modificare prevăzută a listei de proiecte majore din programul operațional 
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10.2. Planuri de acțiune comune 

 

Programul Progress 

 

Nu este cazul pentru POCA. 
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Tabelul 13: Planuri de acțiune comune (PAC) 

 
Denumirea 

PAC 

CCI Stadiul implementării 

PAC 

Total costuri 

eligibile 

Total sprijin 

public 

Contribuția PO la 

PAC 

Axă 

prioritară 

Tipul 

PAC 

Transmiterea [prevăzută] către 

Comisie 

Începerea (prevăzută) a 

implementării 

Finalizarea 

(prevăzută) 

Principalele realizări și 

rezultate 

Cheltuielile eligibile totale certificate, 

transmise Comisiei 

Observații 
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Probleme importante întâlnite și măsuri adoptate pentru rezolvarea lor 

 

Nu este aplicabil POCA. 
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PARTEA B - RAPOARTE PREZENTATE ÎN 2017 și 2019 ȘI RAPORTUL FINAL DE 

IMPLEMENTARE [Articolul 50 alineatul (4) și articolul 111 alineatele (3) și (4) din 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] 

11. EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAȚIONAL [ARTICOLUL 50 

ALINEATUL (4) ȘI ARTICOLUL 111 ALINEATUL (4) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013] 

 

11.1. Informații prevăzute în partea A și atingerea obiectivelor programului [Articolul 50 

alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] 

 

Axă prioritară 1 - Administrație publică și sistem judiciar eficiente  

 

 

 

Axă prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  

 

 

 

Axă prioritară 3 - Asistență tehnică  

 

 

 

11.2. Acțiuni specifice întreprinse pentru a promova egalitatea între bărbați și femei și 

nediscriminarea, în special accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, și măsurile implementate 

pentru a asigura integrarea dimensiunii de gen în programul operațional și în operațiuni [Articolul 

50 alineatul (4) și articolul 111 alineatul (4) al doilea paragraf litera (e) din Regulamentul (UE) 

nr. 1303/2013] 

 

 

 

11.3. Dezvoltarea durabilă [Articolul 50 alineatul (4) și articolul 111 alineatul (4) al doilea 

paragraf litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] 

 

 

 

11.4. Raportarea privind sprijinul utilizat pentru atingerea obiectivelor legate de schimbările 

climatice [articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] 

 

Axă 

prioritară 

Valoarea sprijinului care urmează să fie utilizat 

pentru obiectivele aferente schimbărilor climatice 

(EUR) 

Proporția alocării totale pentru 

programul operațional (%) 

1 1.087.643,64 0,31% 

Total 1.087.643,64 0,19% 

 

 

 

11.5. Rolul partenerilor în implementarea programului 
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12. INFORMAȚII ȘI EVALUARE OBLIGATORII ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 

111 ALINEATUL (4) PRIMUL PARAGRAF LITERELE (A) ȘI (B) DIN REGULAMENTUL (UE) 

NR. 1303/2013 

12.1. Progresele înregistrate în implementarea planului de evaluare și a măsurilor luate ca urmare 

a constatărilor evaluărilor 

 

 

 



 

RO 65 RO 

 
Statut Nume Fond Anul finalizării evaluării Tipul de evaluare Obiectiv tematic Tema Constatări (în cazul în care este executat) Monitorizare (în cazul în care este executat) 
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12.2. Rezultatele măsurilor de informare și de publicitate ale fondurilor, efectuate în temeiul 

strategiei de comunicare 
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13. ACȚIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU A ÎNDEPLINI CONDIȚIONALITĂȚILE EX ANTE [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (4) DIN REGULAMENTUL 

(UE) NR. 1303/2013] [DATELE POT FI INCLUSE ÎN RAPORTUL CARE TREBUIE SĂ FIE PREZENTAT ÎN 2016 (A SE VEDEA PUNCTUL 9 DE MAI SUS)]. 

NECESAR ÎN RAPORTUL DE IMPLEMENTARE PREZENTAT ÎN 2017) OPȚIUNE: RAPORTUL DE PROGRES 
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14. INFORMAȚII SUPLIMENTARE CARE POT FI ADĂUGATE, ÎN FUNCȚIE DE 

CONȚINUTUL ȘI DE OBIECTIVELE PROGRAMULUI OPERAȚIONAL [ARTICOLUL 111 

ALINEATUL (4) AL DOILEA PARAGRAF LITERELE (A), (B), (C), (D), (G) ȘI (H) DIN REGULAMENTUL (UE) 

NR. 1303/2013] 

 

14.1. Progresele înregistrate în ceea ce privește implementarea abordării integrate a dezvoltării 

teritoriale, inclusiv a dezvoltării regiunilor care se confruntă cu dificultăți demografice și cu 

handicapuri naturale sau permanente, a investițiilor teritoriale integrate, a dezvoltării urbane 

durabile și a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității în cadrul programului 

operațional 

 

 

 

14.2. Progresele realizate în ceea ce privește implementarea acțiunilor menite să consolideze 

capacitatea autorităților statelor membre și a beneficiarilor de a administra și a utiliza fondurile 

 

 

 

14.3. Progresele înregistrate în implementarea unor eventuale acțiuni transnaționale și 

interregionale 

 

 

 

14.4. După caz, contribuția strategiilor macroregionale și de bazin maritim 

 

Astfel cum prevede Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 la alineatul (3) al articolului 27 privind "conținutul 

programelor", la alineatul (3) litera (e) al articolului 96 privind "conținutul, adoptarea și modificarea 

programelor operaționale în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de 

muncă", la alineatul (3) și la alineatul (4) litera (d) ale articolului 111 privind "rapoartele de implementare 

pentru obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă" și în anexa 1 secțiunea 

7.3 privind "contribuția programelor principale la strategiile macroregionale și privind bazinele maritime", 

acest program contribuie la strategia (strategiile) macroregională (macroregionale) și/sau de bazin maritim: 

 

 

 

  Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice (EUSBSR) 

  Strategia UE pentru regiunea Dunării (EUSDR) 

  Strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice (EUSAIR) 

  Strategia UE pentru regiunea Alpilor (EUSALP) 

  Strategia pentru bazinul maritim al Oceanului Atlantic (ATLSBS) 



 

RO 69  RO 

EUSDR 

 

Pilonul (pilonii) și domeniul (domeniile) prioritar(e) pentru care programul este relevant: 

 

  Pilon Domeniu prioritar 

 1 -  Interconectarea regiunii Dunării 1.1 - Mobilitate - căi navigabile 

 1 -  Interconectarea regiunii Dunării 1.2 - Mobilitate - transport feroviar, rutier și aerian 

 1 -  Interconectarea regiunii Dunării 1.3 - Energie 

 1 -  Interconectarea regiunii Dunării 1.4 - Cultură și turism 

 2 -  Protejarea mediului în regiunea Dunării 2.1 - Calitatea apei 

 2 -  Protejarea mediului în regiunea Dunării 2.2 - Riscuri pentru mediu 

 2 -  Protejarea mediului în regiunea Dunării 2.3 - Biodiversitate, peisaje, calitatea aerului și a 

solului 

 3 -  Creșterea prosperității în regiunea 

Dunării 

3.1 - Societatea cunoașterii 

 3 -  Creșterea prosperității în regiunea 

Dunării 

3.2 - Competitivitate 

 3 -  Creșterea prosperității în regiunea 

Dunării 

3.3 - Oameni și competențe 

 4 -  Consolidarea regiunii Dunării 4.1 - Capacitate și cooperare instituțională 

 4 -  Consolidarea regiunii Dunării 4.2 - Securitate 
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Acțiuni sau mecanisme utilizate pentru a corela mai bine programul cu EUSDR 

 

A. Coordonatorii macroregionali (în special coordonatorii naționali, coordonatorii de politică 

coordonatorii de acțiuni orizontale sau membrii comitetelor de coordonare/ai grupurilor de 

coordonare) participă la Comitetul de monitorizare a programului? 

 

Da      Nu   

 

B. În criteriile de selecție, au fost atribuite puncte suplimentare pentru măsuri specifice de sprijinire 

a EUSDR? 

 

Da     Nu   

 

C. Programul a investit fonduri UE în EUSDR? 

 

Da     Nu   

 

Programul dumneavoastră prevede investirea în EUSDR în viitor? Vă rugăm să elaborați (o propoziție 

specifică) 

 

AM nu va lansa in 2021 un apel dedicat SUERD. 

 

D. Rezultatele obținute în ceea ce privește EUSDR (nu se aplică pentru 2016) 

 

Cu toate că SUERD nu este vizat în mod direct de POCA, prin apelurile lansate, AM susține proiecte care 

contribuie la susținerea de măsuri din aria prioritară 10 a SUERD. 

 

E.  

Programul dumneavoastră contribuie la obiectivele validate de coordonatorii naționali și de 

coordonatorii domeniului prioritar în 2016 (încărcate pe site-ul EUSDR)? [Vă rugăm precizați 

obiectivul (obiectivele)] 

 

POCA nu contribuie direct la tintele stabilite în strategie. 
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14.5. Progresele realizate în implementarea acțiunilor din domeniul inovării sociale, după caz 

 

 

 

14.6. Progresele realizate în implementarea unor măsuri care să răspundă nevoilor specifice din 

zonele geografice cele mai afectate de sărăcie sau ale grupurilor țintă expuse cel mai mult riscului de 

discriminare sau excludere socială, în special în ceea ce privește comunitățile marginalizate, 

persoanele cu handicap, șomerii de lungă durată și tinerii care nu au un loc de muncă, inclusiv, dacă 

este cazul, resursele financiare utilizate 
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PARTEA C RAPORTUL PREZENTAT ÎN 2019 ȘI RAPORTUL FINAL DE IMPLEMENTARE 

(articolul 50 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013) 

15. INFORMAȚII FINANCIARE LA NIVEL DE AXĂ PRIORITARĂ ȘI DE PROGRAM 

[ARTICOLUL 21 ALINEATUL (2) ȘI ARTICOLUL 22 ALINEATUL (7) DIN REGULAMENTUL (UE) 

NR. 1303/2013] 
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16. O CREȘTERE INTELIGENTĂ, DURABILĂ ȘI FAVORABILĂ INCLUZIUNII (OPȚIUNE: 

RAPORTUL DE PROGRES) 

 

Informații privind contribuția programului la realizarea strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, 

durabilă și favorabilă incluziunii și evaluarea acesteia. 
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17. PROBLEME CARE AFECTEAZĂ PERFORMANȚA PROGRAMULUI ȘI MĂSURILE 

ADOPTATE — CADRUL DE PERFORMANȚĂ [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (2) DIN 

REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013)] 

 

În cazul în care evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce privește obiectivele de etapă și țintele stabilite 

în cadrul de performanță demonstrează că anumite obiective de etapă și ținte nu au fost atinse, statele 

membre trebuie să precizeze motivele incapacității de a atinge aceste obiective în raportul din 2019 (pentru 

obiectivele de etapă) și în raportul final de implementare (pentru ținte). 
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DOCUMENTE 

Titlul documentului Tipul documentului Data documentului Referința locală Referința Comisiei Fișiere Data trimiterii Trimis de 
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REZULTATELE CELEI MAI RECENTE VALIDĂRI 
Severitate Cod Mesaj 

Informații  Versiunea raportului de implementare nu a putut fi validată. Vă rugăm să corectați erorile. 

Eroare 2.176 A Citizens' summary (IR.CIT) should be uploaded in working version 0. 
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