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Tabel comparativ 

 

 

Axa Prioritară 1  
 

Indicatori 

iniţiali 

U.M. Obiectiv 

final 

(2015) 

Indicatori actuali U.M. Obiectiv final 

(2015) 

Output 

Planuri integrate de 

dezvoltare urbană 

implementate 

Nr. 30 Planuri integrate de 

dezvoltare urbană 

acceptate  

Nr. 30 

Proiecte care asigură 

sustenabilitatea şi 

îmbunătăţirea 
infrastructurii publice 

urbane în cadrul 

planurilor integrate, din 

bugetul total alocat  

% 60 Proiecte care asigură 

îmbunătăţirea 

infrastructurii  urbane 
şi serviciilor urbane, 

inclusiv transportul 

urban 

% 60 

Proiecte care 

promovează 
dezvoltarea mediului 

de afaceri şi 

antreprenoriatului în 

cadrul planurilor 
integrate, din bugetul 

total alocat 

% 15 Proiecte care 

promovează 
dezvoltarea durabilă a 

mediului de afaceri 

% 15 

Proiecte care asigură 
servicii care 

promovează egalitatea 

de şanse şi incluziunea 
socială în cadrul 

planurilor integrate, din 

bugetul total alocat  

% 25 Proiecte care  asigură 
reabilitarea 

infrastructurii sociale, 

inclusiv locuinţe 
sociale şi 

îmbunătăţirea 

serviciilor sociale 

Nr 25 

Locuitori care 

beneficiază de 

implementarea 
planurilor integrate de 

dezvoltare urbană 

Nr. 400.000 Locuitori care 

beneficiază de 

implementarea 
proiectelor din 

planurile integrate de 

dezvoltare urbană 

Nr. 400.000 

Rezultat 

Companii stabilite în 

”zonele de acţiune 
urbană” 

 

Nr. 400 Companii stabilite în 

polii de creştere 
regionali şi locali   

Nr. 400 

Locuri de muncă 
create/salvate în 

”zonele de acţiune 

Nr. 1.500 Locuri de muncă 
create/menţinute   

Nr. 1.500 



Indicatori 

iniţiali 

U.M. Obiectiv 

final 

(2015) 

Indicatori actuali U.M. Obiectiv final 

(2015) 

Output 

urbană” 

Axa Prioritară 2 

 

Indicatori iniţiali Unitate 

de 

măsură 

Obiectiv 

(2015) 

Indicatori actuali Unitate 

de 

măsură 

Obiectiv 

(2015) 

Output 

Lungimea drumurilor judeţene 
reabilitate/modernizate 

Km 
877 

Lungimea 
drumurilor 

judeţene 

reabilitate/ 
modernizate (în 

afara TEN – T) 

Km 
877 

Lungimea străzilor orăşeneşti 

reabilitate/modernizate 

Km 411 Lungimea străzilor 

orăşeneşti 
reabilitate/ 

modernizate (în 

afara TEN – T)  

Km 411 

Lungimea şoselelor de centură 

reabilitate/modernizate/construite 

Km 219 Lungimea 

şoselelor de 

centură reabilitate/ 

construite (în afara 
TEN – T) 

Km 219 

Rezultat 

Creşterea traficului de marfă şi 

pasageri pe drumurile reabilitate, 
modernizate, construite 

% 10 Creşterea traficului 

de mărfuri 
transportate sau 

tranzitate 

% 10 

Creşterea traficului 
de pasageri 

% 10 

 

Axa prioritară 3 
 

Indicatori  iniţiali 
Unita

te 

Ţintă 

(2015) 
Indicatori actuali 

Unit

ate 

Ţintă 

(2015) 

Output 

Unităţi medicale reabilitate 

/echipate (total / pe categorii) 
Nr 50 

Unităţi medicale reabilitate/ 

modernizate/echipate 
Nr 50 

Unităţi servicii sociale 

reabilitate/echipate  (total / pe 
categorii) 

Nr 270 

Centre sociale reabilitate/ 

modernizate/extinse/ 
echipate 

Nr 270 

Unităţi mobile echipate pentru 

intervenţii de urgenţă 
Nr 510 

Unităţi mobile echipate 

pentru intervenţii de 

urgenţă 

Nr 510 

Unităţi şcolare,  aparţinând 

învăţământului obligatoriu, 

reabilitate/echipate 

Nr. 

130 

Unităţi de învăţământ 

reabilitate/ modernizate/ 

echipate - infrastructura 
pentru educaţie 

Nr. 

130 



preuniversitară 

Campusuri pre-universitare  

reabilitate / echipate  

Nr 

30  

Campusuri  reabilitate  / 

modernizate/extinse /  
echipate- infrastructura 

pentru educaţie 

preuniversitară 

Nr 

30  

Centre pentru formare 
profesională continuă 

reabilitate/ echipate 

Nr 

35  

Centre pentru formare 
profesională continuă 

reabilitate/ modernizate/ 

extinse/echipate 

Nr 

35  

Campusuri  universitare 

reabilitate / echipate 

Nr 

15 

Campusuri  reabilitate / 

modernizate/ extinse/  

echipate- infrastructura 

pentru educaţie universitară 

Nr 

15 

Rezultat 

Acces crescut la unităţile de 

sănătate reabilitate/ dotate 

% 

10 

Persoane care beneficiază de 

infrastructura de sănătate 

reabilitată/modernizată/ 
echipată (nr./zi) 

(nr./z

i) 
30000 

Acces crescut la centrele de 

servicii sociale reabilitate/ 
dotate  

% 

10 

Persoane care beneficiază de 

infrastructura pentru servicii 

sociale reabilitată/ 
modernizată/ extinsă/ 

echipată   

Nr. 

10000 

Timpul mediu de răspuns al 

unităţilor mobile (minute) 

 

 
Min. 

Până 
la 12’ 

în 

mediul 

rural 
Până 

la 8’ în 

mediul 
urban 

Timpul mediu de răspuns al 

unităţilor mobile în mediul 

rural (comune) – 
infrastructura pentru situaţii 

de urgenţa 

 

 
Min. 

Până la 

12’ în 

mediul 
rural 

 

Timpul mediu de răspuns al 
unităţilor mobile în mediul 

urban (oraşe) – infrastructura 

pentru situaţii de urgenţa  

Min. 

Până la 
8’ în 

mediul 

urban 

   

Elevi care beneficiază de 

infrastructura de învăţământ 

preuniversitar reabilitată/ 
modernizată/ extinsă/ 

echipată 

Nr. 40.000 

Creşterea accesului grupurilor 

dezavantajate (copii din mediul 

rural, copii romi, etc.) la 
educaţia obligatorie  

% 10 Copii aparţinând grupurilor 

de populaţie dezavantajate 

care beneficiază de unităţi de 
învăţământ reabilitate/ 

modernizate/ extinse / 

echipate - infrastructura 
pentru educaţie 

preuniversitară 

Nr. 5000 

Creşterea numărului de şcoli cu 

echipamente IT 

Nr de 

PC/10
0 elevi 

15    

Creşterea participanţilor la 

cursurile de educaţie 
profesională continuă   

% 15 Persoane care beneficiază de 

infrastructura de formare 
profesională continuă 

Nr.  3000 



reabilitată/ modernizată/ 

extinsă/ echipată 

Creşterea numărului de 
studenţi în campusuri 

universitare reabilitate/ 

echipate 

% 10 Studenţi care beneficiază de 
campusurile universitare 

reabilitate / modernizate/ 

extinse 

Nr. 2000 

Axa prioritară 4 

 

Indicatori iniţiali 

 

Unitate 

de 

măsură 

Obiectiv 

(2015) 

Indicatori actuali 

 

Unitate 

de 

măsură 

Obiectiv 

(2015) 

Output 

Sprijinirea structurilor de 

afaceri asistate 
Nr. 

 
15 

Structuri de sprijinire a 

afacerilor asistate   
Nr. 

 
15 

Reabilitarea site-urilor 
industriale poluate şi 

neutilizate şi pregătirea 

pentru noi activităţi 

Ha 500 

Site-uri industriale 
poluate şi neutilizate 

reabilitate şi pregătite 

pentru noi activităţi 
economice 

Ha 500 

Microîntreprinderi 

sprijinite 
Nr. 1500 

Microîntreprinderi 

sprijinite 
Nr. 1500 

Rezultat 

Rata de ocupare în structuri 
de afaceri (după doi ani de 

la finalizarea proiectului) % 50 

Rata de ocupare a 
structurilor de sprijinire a 

afacerilor (după doi ani 

de la finalizarea 
proiectului)   

% 50 

Crearea de noi locuri de 

muncă în structuri de 

afaceri 

Nr. de 

pers 
4000 

Locuri de muncă nou 

create în structurile de 

sprijinire a afacerilor   

Nr 4.000 

Crearea de noi locuri de 

muncă în 

microîntreprinderi sprijinite 

Nr. De 

pers 
3000 

Locuri de muncă nou 

create în 

microîntreprinderile 
sprijinite 

Nr 3000 

 

 

Axa prioritară 5 
 

Indicatori iniţiali U.M. Obiectiv  

(2015) 

Indicatori actuali U.M. Obiectiv  

(2015) 

Output 

Număr proiecte 

implementate în domeniul 

infrastructurii de turism / 

cazare 

Nr.  

400 

Proiecte în turism Nr.  

400 

Firme sprijinite direct şi 

indirect în domeniul 

turismului 

Nr. 350 IMM sprijinite Nr. 350 

Campanii de promovare a 
brandului turistic la nivel 

national si international  

Nr. 10  
Campanii de promovare 

a brandului turistic 
Nr. 10  

Centre Naţionale de 
Informare si Promovare 

Nr. 10 
Centre  Naţionale de 
Informare şi Promovare 

Nr. 10 



Turistica Turistică sprijinite 

Rezultat 

Creşterea numărului de 
turişti  

% +15 Turişti sosiţi în 
structurile de cazare 

reabilitate/ modernizate/ 

echipate   

Nr. 400.000 

Creşterea numărului de 
înnoptări   

% +5  Înnoptări în 
infrastructura de cazare 

reabilitată/ modernizată/ 

echipată   

Nr. 800.000 

Număr de locuri de muncă 

nou create / menţinute la 

finalul implementării 

proiectului 

No. 1.000 Locuri de muncă nou 

create / menţinute 

No. 1000 

Turişti care vizitează 

Centrele de Informare si 

Promovare Turistica  

Nr. 1 mil. 

Vizitatori în Centrele 

Naţionale  de Informare 

şi Promovare Turistică 

Nr. 1 mil. 

Vizitatori web site Nr. 
1.5 
mil. 

Vizitatori web site Nr. 1.5 mil. 

 

 

Axa Prioritară 6 

 

Indicatori iniţiali U.M. 

Obiectiv 

final 

(2015) 

Indicatori actuali U.M. 

Obiectiv 

final 

(2015) 

Output 

Evaluări şi alte studii efectuate Nr. 40 
Studii, analize, rapoarte, 

strategii 
Nr. 40 

Participanţi la cursurile de 
training organizate (OI,AM, 

beneficiari) 

Nr. 2000 

Participanţi  la cursurile 

de pregătire (personal 

OI/AM, beneficiari şi 

potenţiali beneficiari) 

Nr. 2000 

   Zile participant la instruire Nr. 10.000 

Activităţi publicitare şi de 

informare conform planului de 

comunicare 

% 100% 
Evenimente de 

comunicare şi promovare 
Nr. 900 

Rezultat 

Creşterea nivelului de 

conştientizare a publicului şi a 
potenţialilor beneficiari privind 

oportunităţile de finanţare prin 

POR 

% 20% 
Nivelul de conştientizare a 

publicului  privind POR 
% 20 

 


