Anexa 3-LISTA INDICATORILOR SUPLIMENTARI (DE IMPACT) RECOMANDAȚI-SURSE DE DATE-STRATEGII COMPLEMENTARE
AP
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Indicatori suplimentari
Număr de societăți care beneficiază de
sprijin pentru introducerea de produse
noi
pe
piață
;
Număr de IMM-uri care inovează;

Surse de date
Raport anual privind implementarea strategiei CDI
(MEN);
Rapoarte M&E aferente strategiilor regionale RIS3;
Rapoarte de evaluare anuale privind Strategia
Națională de Competitivitate (ME);
Raport anual standard al unei unități de cercetare (CDI
Arhiva Națională a MEN);
Oficiul Național al Registrului Comerțului, Autoritățile
fiscale;
Tabloul de bord privind Inovarea la nivel regional informații cu privire la IMM-urile inovatoare care
colaborează cu alte persoane;
Evaluări tematice la nivelul UE și României;
Date privind întreprinderile (clustere axate pe TIC);
Website-ul Ministerului Finanțelor (MF): informații cu
privire
la
performanța
financiară
a
microîntreprinderilor (cifra de afaceri, active nete din
domeniul de activitate al firmei);

Strategii complementare
Europa
2020-creșterea
competitivității economice prin
susținerea sectorului CI;
PNR-inovarea și îmbunătățirea
transferului tehnologic în vederea
stimulării capacității acestora de
a atrage IMM în procesele
tehnologice;
SNC-formarea masei critice de
firme competitive prin formarea
centrelor
de
producție
și
dezvoltare
tehnologică
de
competență
regională
și
internațională;
SNCD-realizarea
transferului
rapid de informații și tehnologii în
economie, promovând absorbția
noilor tehnologii;
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Număr de întreprinderi noi sprijinite;
Număr de societăți care beneficiază de
sprijin pentru introducerea de produse
noi pe piață;
Valoare adaugata brută a sectorului (pt.
incubatoare) (%PIB);
Număr de locuri de muncă nou create;
Număr de locuri de muncă menținute (în
perioada de sustenabilitate);
Densitate IMM (județean, regiune).

EUROSTAT – informații cu privire la rata de
supraviețuire a microîntreprinderilor;
POR-MYSMIS – informații privind IMM-urile Acorduri și
memorandumuri de înțelegere între beneficiarii
proiectului;
Rapoarte de evaluare anuale privind Strategia
Națională de Competitivitate + Strategia Nationala
pentru IMM orizont 2020 (document de referinta in
program);
Website-ul Ministerului Finanțelor: informații cu
privire
la
performanța
financiară
a
microîntreprinderilor (cifra de afaceri, active nete din
domeniul de activitate al firmei);
Oficiul Național al Registrului Comerțului;
Autoritățile fiscale;
Evaluări tematice la nivelul UE și României;
Institutul Național de Statistică – informații privind
productivitatea muncii în IMM-uri.

Dinamica cheltuielilor pentru încălzire și
răcire a locuinței/ imobilului ca urmare a
reabilitării - MWh/locuință/ imobil
Raportul
Cheltuielil
încălzire/
cheltuielile răcire
Alți indicatori ce ar putea fi folosiți:
costul pe unitate de masură a liniei de
tramvai noi construite;

Date privind eficiența energetică privind indicatorii
UE2020 pentru România de la INS și Eurostat;
MMSC – informații cu privire la emisiile de GES de la
transportul rutier;
POR-MYSMIS – informații cu privire la consumul de
energie, clasificarea gospodăriilor, operațiunile care
vizează transportul public și emisiile de GES;

Strategia
Naţională
de
Competitivitate 2014-2020;
Strategia Guvernamentală pentru
dezvoltarea sectorului IMM şi
îmbunătăţirea
mediului
de
afaceri – Orizont 2020;
Strategia
Națională
pentru
Ocuparea Forței de Muncă;
Strategia
Naţională
pentru
Dezvoltare Regională 2014-2020,
Planuri de Dezvoltare Regională
2014-2020;
SUERD;
strategii locale.

Strategia de Dezvoltare Integrată
a Deltei Dunării;
Strategia
Națională
pentru
Dezvoltarea Durabilă a României;
Strategia
de
Dezvoltare
Teritorială a României;
Strategiei energetice a României
pentru perioada 2007-2020;
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costul pe unitate de masură a liniei de
tramvai îmbunătățite;
cresterea calității vieții oamenilor din
localitate și județ ca urmare a diminuării
emisiilor GES provenite din transportul
rutier;
ponderea cheltuielior de promovare a
obiectivului de investiţie/produsului/
serviciului finanţat (Sub-categoria 18);
ponderea cheltuielilor de elaborare a
PMUD (Sub-categoria 100).

Institutul Național de Statistică – informații cu privire Planul Național de Acțiune în
la consumul final de energie și numărul de pasageri Domeniul Eficienței Energetice.
transportați în transportul public urban din România;
Acorduri și memorandumuri de înțelegere între
beneficiarii proiectului;
Manuale și ghiduri privind procesele, structurile și
procedurile;
Evaluări tematice la nivelul UE și României;
Informații și date la nivel de program - documente de
programare, monitorizare și implementare și
date/indicatori de monitorizare (AM/OI POR, alte
părți interesate), inclusiv Rapoartele anuale de
implementare/Rapoarte de progres;
Documente pentru apeluri de proiecte: ghiduri pentru
solicitanți, specificații ale apelurilor, criterii de
selecție;

Reducerea gazelor cu efect de seră:
scădere anuală estimată a gazelor cu
efect de seră - Echivalent tone de CO2;
Alti indicatori ce ar putea fi luați în
considerare:
Gradul de reducere a numărului de zile
de spitalizare ca urmare a îndeplinirii
indicatorilor aferenți OS 41 și OS 42;

Strategii integrate de dezvoltare
urbană, cu PDR – urile, strategii
municipale/ metropolitane de tip
PAED, Strategia Națională pentru
Dezvoltarea Durabilă a României,
Strategieia energetica a României
pentru perioada 2007-2020;

Strategii pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră;
Agenda Urbană Europeană și strategia de dezvoltare
națională sustenabilă pentru România 2013-20202030;
Poliția Română: informații privind accidentele rutiere
si rata criminalității;
Institutul Național de Statistică Informații privind
numărul de pasageri transportați în transportul public
Lungimea totală a liniilor de tramvai noi; urban din România;

POR 2014-2020 - Călătoria continuă!
3

Lungimea totală a liniilor de tramvai
îmbunătățite;
Costul pe unitate de măsura a cuprinderii
în creșe a copiilor cu vârste între 0-2 ani
în mediul urban;
Costul pe unitate de măsura a cuprinderii
în învăţământul preşcolar (3-5 ani) în
mediul urban;
Cresterea calității vieții oamenilor din
localitate și județ ca urmare a diminuării
emisiilor GES provenite din transportul
rutier;
Costul diminuării emisiilor GES provenite
din transportul rutier;
Clădiri publice sau comerciale construite
în zone urbane;
Clădiri publice sau comerciale renovate
în zone urbane.

Spații verzi în fiecare reședință de județ; lungimea
drumurilor modernizate din orașe, numărul
vehiculelor de transport local înregistrate;
MMSC – informații privind emisiile de GES din
transportul rutier;
Banca Mondială - Populația expusă riscului de sărăcie
și excluziune socială din zonele marginalizate din
reședințele de județ - municipii;
Ministerul Educatiei – sisteme de monitorizare
participanti ECEC, VET, LLL, rata de cuprindere în
învățământ;
rapoarte
strategia
națională
infrastructură educațională;
POR-MYSMIS – informații cu privire la populația care
trăiește în zonele cu strategii integrate de dezvoltare
urbană, rezultatele măsurilor de transport urban și
non-transport, și spațiile deschise create sau
reabilitate în zonele urbane;
Documente pentru apeluri de proiecte: ghiduri pentru
solicitanți, specificații ale apelurilor, criterii de
selecție;
Acorduri și memorandumuri de înțelegere între
beneficiarii proiectului;
Manuale și ghiduri privind procesele, structurile și
procedurile;
Micro date privind participanții (și cei care nu
participă)
colectate
de
evaluator
(SMIS/ActionWeb/Sondaje/baza de date PES);
Evaluări tematice la nivelul UE și României;

Planul Național de Acțiune în
Domeniul Eficienței Energetice
pentru OS 41, OS 42;
Strategii integrate de dezvoltare
urbană, strategiile naționale în
domeniu,
precum
Strategia
Naţională pentru Promovarea
Incluziunii Sociale și Combaterea
Sărăciei,
Strategia
Guvernului
României
de
incluziune a cetăţenilor români
aparținând minorității romilor
2012-2020
pentru
OS
43;
investițiile de tip FEDR să fie
implementate
în
mod
complementar și integrat cu
activitățile de tip FSE promovate
prin POCU.
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Informații și date la nivel de program - documente de
programare, monitorizare și implementare și
date/indicatori de AM/OI POR, alte părți interesate),
inclusiv
Rapoartele
anuale
de
implementare/Rapoarte de progres;
Strategii Integrate de Dezvolltare Urbană;
Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă.
5

Lista indicatorilor suplimentari ce ar
putea fi utilizați:
Costul pe unitate de măsura pentru
spațiile nou create;
Costul pe unitate de măsura pentru
spațiile reabilitate;
Ponderea cheltuielilor de promovare a
obiectivului de investiție;
Atractivitatea turistică;
Număr de turiști ce beneficiază de
investiție.

Baza de date a Ministerului Culturii – informații privind
numărul de obiecte de patrimoniu în stare de
conservare bună și foarte bună;
POR-MYSMIS informații cu privire la numărul de
obiecte de patrimoniu cultural, reabilitate, numărul
de vizite și spații deschise sau reabilitate create;
Institutul Național de Statistică;
Documente pentru apeluri de proiecte: ghiduri pentru
solicitanți, specificații ale apelurilor, criterii de
selecție;
Acorduri și memorandumuri de înțelegere între
beneficiarii proiectului;
Manuale și ghiduri privind procesele, structurile și
procedurile;
Informații și date la nivel de program - documente de
programare, monitorizare și implementare și
date/indicatori de monitorizare (AM/OI POR, alte
părți interesate), inclusiv Rapoartele anuale de
implementare/Rapoarte de progres;
Evaluări tematice la nivelul UE și României.

Strategii de dezvoltare locală,
PLANUL DE DEZVOLTARE A
ROMÂNIEI;
Planuri de urbanism (locale,
zonale).
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Număr de accidente (înainte și după
intervenție);
un număr redus de decese rezultate în
urma accidentelor rutiere;
Indicele de accesibilitate;
Număr de zile de spitalizare (înainte și
după intervenție).

Institutul Național de Statistică informații privind
populația deservită printr-o infrastructură de drumuri
regionale moderne ce asigură accesul la coridoarele
TEN-T;
POR-MYSMIS – informații privind drumurile reabilitate,
modernizate și cele nou construite (după caz);
Documente pentru apeluri de proiecte: ghiduri pentru
solicitanți, specificații ale apelurilor, criterii de
selecție;
Acorduri și memorandumuri de înțelegere între
beneficiarii proiectului;
Manuale și ghiduri privind procesele, structurile și
procedurile;
Rapoartele anuale de implementare/Rapoarte de
progres,
inclusiv
datele/indicatorii
POR
de
monitorizare;
Evaluări tematice la nivelul UE și României.

Documente stategice relevante
(cu lista de proiecte strategice
din PDR – urile corelate cu MPGT,
SUERD, etc);
Carta Albă: Foaie de parcurs
pentru un spațiu european unic al
transporturilor (2011);
Orientările
Uniunii
pentru
dezvoltarea
rețelei
transeuropene de transport și
politica europeană de continuare
a investiţiilor de dezvoltare a
rețelei TEN-T pentru creșterea
mobilității persoanelor;
Planurile de dezvoltare regională.
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Index de atractivitate turistică (calcul
INCDT1);
Gradul de dependență al persoanelor
active față de agricultură sau ramuri
economice tradiționale aflate in declin;
Creșterea economică în sectoare conexe
(efect
multiplicator):
transport,

Institutul Național de Statistică – informații cu privire
la spațiile verzi din orașele mici și mijlocii și numărul
mediu de salariați din stațiunile turistice;
Baze de date administrative (Baza de date a
Autorității Naționale pentru Turism;
Micro date privind participanții colectate de către
evaluator (SMIS/ActionWeb/Sondaje/Bază de date
PSE);

Strategia de Dezvoltare Integrată
a Deltei Dunării;
Strategia
Națională
pentru
Dezvoltarea Durabilă a României;
Strategia
de
Dezvoltare
Teritorială a României;

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare in Turism http://smcse.incdt.ro/index.pl/ciat_ro

POR 2014-2020 - Călătoria continuă!
6

construcții,
artizanat,
comerț
cu
amănuntul;
Creșterea numărului de întreprinderi în
sectoare conexe la nivel local și
județean;
Creșterea cererii de turism pentru
România ca destinație turistică;
Creșterea calității vieții oamenilor din
localitate și județ;
Creșterea competitivității regiunii;
Sosiri ale turiștilor pe lună (distribuție pe
an);
Numărul intrărilor de turiști lunar
/anual/ distribuție;
Ratele de ocupare pentru cazările
autorizate / oficiale;
Cheltuielile medii pe un turist într-un
sejur mediu pe zi hotelieră (bun pentru
comparabilitate);
Durata medie a sejurului (nopți);
Ponderea structurilor de cazare turistice
deschise tot anul (%) din total;
Număr și pondere din locurile de muncă
în turism (locurile de muncă permanente
vs. temporare);
Gradul de satisfacție a vizitatorilor
privind serviciile turistice (chestionar);

Acorduri și memorandumuri de înțelegere între Strategia Națională a României
beneficiarii proiectului;
pentru dezvoltarea turismului
Manuale și ghiduri privind procesele, structurile și 2019-2030.
procedurile;
Evaluări tematice la nivelul UE și României;
Informații și date la nivel de program - documente de
programare, monitorizare și implementare și
date/indicatori de monitorizare (AM/OI POR, alte
părți interesate), inclusiv Rapoartele anuale de
implementare/Rapoarte de progres;
INS (serii TEMPO), Eurostat, Ministerul Turismului,
World Travel Turism Council, Institutul Național de
Cercetare Dezvoltare în Turism.
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Percepția
raportului
calitate/preț
(chestionar);
Gradul în care vizitatorii revin (%)
(chestionar);
Număr de locuitori ocupați în turism
(locuri de muncă directe și indirecte,
raportul dintre locurile de muncă în
turism și totalul locurilor de muncă);
Venituri generate de turism raportate la
veniturile totale generate în economia
locală (%);
Gradul de satisfacție a locuitorilor
privind dezvoltarea turismului în zonă (%)
(chestionar);
Raportul dintre rezidenții și nerezidenții
ce dețin terenuri / imobile (registrul
agricol).
8

Speranța de viață la naștere, pe sexe;
Numărul accidentatilor la locul de
muncă;
Renunțarea la îngrijire medicală din
rațiuni financiare;
Rata sinuciderilor pe sexe și grupe de
vârstă;
Rata deceselor datorate bolilor cronice
total și pe sexe;
Speranța de viață la 65 de ani, pe sexe;
Rata mortalității.

Ministerul Sănătății – informații privind rata de
spitalizare acută din totalul cazurilor;
Date contextuale privind serviciile sociale (Ministerul
Muncii și Justiției Sociale) – informații privind
acoperirea serviciilor sociale pentru persoane
vârstnice oferite de instituțiile de îngrijire
rezidențială;
Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și
Adopție – informații privind acoperirea serviciilor
sociale pentru copii (0- 17 ani);

Strategia
Națională
pentru
Sănătate 2014-2020;
Strategia de Dezvoltare și
consolidare a IGSU 2016-2025;
Strategia națională în domeniul
incluziunii sociale.
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Agenția Naţională pentru persoanele cu dizabilități informații privind aria de acoperire a serviciilor
sociale pentru persoanele cu dizabilități;
Banca Mondială – Populația cu risc de sărăcie și
excluziune socială din zonele marginale ale
municipiilor- reședință de județ;
Date contextuale privind serviciile din sănătate
(Ministerul Muncii și Justiției Sociale);
Eurostat – informații privind nevoile neacoperite de
servicii medicale;
POR-MYSMIS – informații cu privire la beneficiarii de
servicii medicale și sociale îmbunătățite, numărul de
unități sprijinite, numărul de persoane care locuiesc
în zonele în care au fost puse în aplicare strategii de
dezvoltare locală integrată;
Date la nivel de proiect (SMIS/ActionWeb);
Evaluări tematice la nivelul UE și României;
Ministerul Sănătății (Institutul de sănătate publica) –
informații privind rata de spitalizare acută din totalul
cazurilor;
Banca Mondială – Populația cu risc de sărăcie și
excluziune socială din zonele marginale ale
municipiilor- reședință de județ (Atlasul Zonelor
urbane marginalizate);
Date contextuale privind serviciile din sănătate
(Ministerul Muncii și Justiției Sociale);
Eurostat – informații privind nevoile neacoperite de
servicii medicale;
Actualizări de date în cadrul SIDU din zonele urbane;
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INS-TEMPO,
sănătății.
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Numărul de persoane aflate în risc de
sărăcie și excluziune socială din zonele
urbane marginalizate;
Numărul
de
organizații
nonguvernamentale de profil implicate în
implementarea
mecanismului
DLRC
pentru fiecare ZUM (zonă urbană
marginalizată);
Numărul de agenți economici implicați în
implementarea
mecanismului
DLRC
pentru fiecare ZUM;
Indicatorii de marginalizare conform
Atlasului Zonelor Urbane MarginalizateBanca Mondială.

Eurostat,

Organizația

mondială

a

Date privind persoanele cu risc de sărăcie din
comunitățile marginalizate (Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice pentru date cu
privire la comunitățile marginalizate/INS - pentru
date privind AROPE/Ministerul Muncii și Justiției
Sociale/Ministerul Sănătății);
POR-MYSMIS – informații cu privire la populația din
zone cu intervenții în regenerarea fizica, economică
și socială a comunităților urbane marginalizate sau a
clădirilor publice sau comerciale construite sau
renovate în zone urbane și spații deschise create sau
zone urbane reabilitate;
Institutul Național de Statistică;
Banca Mondială – Populația cu risc de sărăcie și
excluziune socială din zonele marginalizate;
Micro date privind participanții (ne-participanții)
colectate
de
către
evaluator
(SMIS/ActionWeb/Sondaje/baza de date ESP);
Date la nivel de proiect (SMIS/ActionWeb);
Acorduri și memorandumuri de înțelegere între
beneficiarii proiectului;
Manuale și ghiduri privind procesele, structurile și
procedurile
Evaluări tematice la nivelul UE și României;
Informații și date la nivel de program - documente de
programare, monitorizare și implementare și

Strategia
națională
pentru
promovarea incluziunii sociale și
combaterea sărăciei
Programul Național de Reformă
ed. 2015-2019;
Strategia națională ”Egalitate,
incluziune, diversitate” 20182022;
Strategia
de
incluziune
a
cetățenilor români aparținând
minorității rome 2014-2020;
Strategia națională de dezvoltare
regională.
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date/indicatori de monitorizare (AM/OI POR, alte
părți interesate), inclusiv Rapoartele anuale de
implementare/Rapoarte de progres.
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Rata de părăsire timpurie a sistemului
educațional de către tineri;
Creșterea populației ocupate totale (15 64 ani);
Ponderea populației cu nivel scăzut de
educație pe grupe de vârstă;
Ponderea
persoanelor
după
competențele în utilizarea computerului;
Ponderea
persoanelor
după
competențele în utilizarea Internetului;
Indicatori de competitivitate;
% din populația 25-64 care a participat la
educație și training in ultima lună
(Eurostat: TRNG_LFSE_04) NUTS2;
% din populație in a NUTS-2 care poate
urma o universitate aflat la mai puțin de
45 min de condus (DG REGIO WP
01/2018);
% din populația de 18-24 ani care are cel
mult 10 clase și nu a continuat studiile
(Eurostat: EDAT_LFSE_16);
Procent din populație care a absolvit cel
puțin liceul.

Ante-preșcolari și preșcolari ISCED 0 (NIS);
Elevii și studenții ISCED 1-8 (INS, Ministerul Educației
și Cercetării Științifice, CNDIPT);
Profesori, formatori, evaluatori de competență,
personal din întreprinderi cu atribuții în procesul de
predare la locul de muncă (Ministerul Educației și
Cercetării Științifice, CNDIPT, INS, Revisal, publice
acreditate și instituțiile de învățământ superior
privat;
Elevii (Ministerul Educației și Cercetării Științifice,
CNDIPT);
Ucenici (baza de date PSE);
Studenți la doctorat și post-doctorat (instituții de
învățământ superior publice și private acreditate,
Academia Română);
Angajatorii (Registrul Comerțului, MLFSPE, baze de
date PSE);
Ofertele de educație și formare (Ministerul Educației
și Cercetării Științifice, CNDIPT, MLFSPE, Autoritatea
Națională de Calificări);
Institutul Național de Statistică/Ministerul Educației și
Cercetării Științifice - informații cu privire la Rata
brută de înscriere și a cotei populației în vârstă de 3034 cu studii superioare;

Strategia privind modernizarea
infrastructurii educaționale 20172023;
Strategia
națională
privind
reducerea părăsirii timpurii a
școlii;
Strategia
națională
pentru
Învățământul terțiar 2015-2020;
Strategia națională de învățarea
pe tot parcursul vieții 2015-2020;
Strategia
națională
pentru
competitivitate 2014-2020;
Strategia națională cercetare,
dezvoltare inovare 2014-2020;
Strategia
națională
privind
incluziunea socială și reducerea
sărăciei 2015-2020;
Strategia Guvernului României de
incluziune a cetățenilor români
aparținând
minorității
rome
pentru perioada 2015-2020;
Planurile de dezvoltare regională.
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Balanța de gen în educația terțiară
(distanța până la valoarea de echilibru)
Eurostat: ESTAT_EDAT_LFSE_04;
Mediana veniturilor disponibile pe adult
echivalent (exclusiv consumul din resurse
proprii) – lei (RON);
Raportul dintre quintila superioară și cea
inferioară (s80/s20);
Deficitul median relativ (%) (inclusiv/
exclusiv consumul de resurse proprii);
Coeficientul de variație a ratei ocupării:
raportul procentual dintre abaterea
standard a ratelor de ocupare (15-64 ani)
estimate pentru fiecare regiune și rata
de ocupare (15-64 ani) estimată la nivel
național;
Rata șomajului BIM de lungă durată:
ponderea persoanelor de 15 ani și peste
aflate în șomaj de 12 luni și peste în
populația activă;
Ponderea populației din gospodăriile fără
persoane ocupate;
Ponderea tinerilor de 18-24 ani care au
părăsit de timpuriu sistemul educațional:
ponderea tinerilor de 18-24 ani care au
absolvit cel mult învățământul gimnazial
și nu urmează nicio formă de instruire, în
total persoane de 18-24 ani.

POR-MYSMIS – informații privind capacitatea
infrastructurii susținute;
Acorduri și memorandumuri de înțelegere între
beneficiarii proiectului;
Micro-date privind participanții și persoanele care nu
participă (SMIS/ActionWeb/Sondaje);
Manuale și ghiduri privind procesele, structurile și
procedurile;
Evaluări tematice la nivelul UE și României;
Informații și date la nivel de program - documente de
programare, monitorizare și implementare și
date/indicatorii de monitorizare (AM/OI POR, alte
părți interesate), inclusiv Rapoartele anuale de
implementare/Rapoarte de progres.

POR 2014-2020 - Călătoria continuă!
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Rata de colectare a impozitului la nivel
local;
Volumul
și
prețul
tranzacțiilor
imobiliare;
Numărul și amploarea financiară și
amplitudinea teritorială a proiectelor de
investiții în infrastructură și de mediu;
Dinamica investițiilor private și publice
în mediul rural;
Dinamica consolidării gospodăriilor și
terenurilor;
Numărul și valoarea creditelor ipotecare
pentru activități economice și afaceri;
Numărul de localități cadastrate care au
elaborate Număr strategii, planuri și
programe in domeniul infrastructurii;
Dinamica numărului și valorii fondurilor
europene atrase la nivelul comunităților
cadastrate in domeniile: infrastructură,
mediu și social;
Dinamica numărului de proiecte din
fonduri europene in domeniul agriculturii
și turismului;
Numărul de proprietăți ale persoanelor
de etnie roma pentru care s-a deschis
carte funciară;
Număr de comunități dezavantajate la
nivelul cărora s-a realizat procesul de
cadastrare;

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate
Imobiliară – informații cu privire la unitățile
administrativ-teritoriale înregistrate în ICLRS;
Institutul Național de Statistică;
POR-MYSMIS – informații cu privire la suprafața de
teren înregistrate în Sistemul Integrat de Cadastru și
Carte Funciară;
Manuale și ghiduri privind procesele, structurile și
procedurile;
Rapoartele anuale de implementare/Rapoarte de
progres;
Acorduri și memorandumuri de înțelegere între
beneficiarii proiectului;
Evaluări tematice la nivelul UE și României;
Informații și date la nivel de program - documente de
programare, monitorizare și implementare și
date/indicatori de monitorizare (AM/OI POR, alte
părți interesate), inclusiv Rapoartele anuale de
implementare/Rapoarte de progres.

Programul național de cadastru și
carte funciară;
Strategia Națională de Dezvoltare
Durabilă a României 2013–20202030;
Programul Guvernamental pentru
Proiecte Mari de Infrastructură.
Strategia de dezvoltare rurală
României;
Programul național de dezvoltare
Rurală;
Strategia UE pentru Regiunea
Dunării și Strategia ITI Delta
Dunării.

POR 2014-2020 - Călătoria continuă!
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Dinamica forței de muncă urban/ rural la
nivel județean;
Dinamica disparităților economice la
nivel rural/ județ;
Dinamica PIB/ locuitor la nivel local.
13

Ponderea persoanelor aflate în risc de
sărăcie și excluziune socială;
Dinamica sporului migrator;
Dinamica ratei de îmbătrânire a
populației;
Dinamica
ratei
de
dependență
economică;
Dinamica șomajului;
Dinamica
antreprenoriatului
local
(număr de întreprinderi inclusiv PFA,
cifră de afaceri);
Nivel de satisfacție privind serviciile
locale (Calitatea vieții la nivel urban);
Indicele de atractivitate urbană;
Indicele conectivității urbane;
Strategia
pentru
consolidarea
administrației publice.

Baza de date ONRC;
Euro-barometru/Flash barometru privind satisfacția
față de serviciile urbane;
Banca mondială România- indicatori de atractivitate
urbană;
INS Tempo/ Eurostat.

Strategii integrate de dezvoltare
urbană, cu PDR – urile, strategii
municipale/ metropolitane de tip
PAED;
Strategia
Națională
pentru
Dezvoltarea Durabilă a României;
Strategieia energetică a României
pentru perioada 2007-2020;
Planul Național de Acțiune în
Domeniul Eficienței Energetice;
Strategii integrate de dezvoltare
urbană;
Strategia
Naţională
pentru Promovarea Incluziunii
Sociale și Combaterea Sărăciei;
Strategia Guvernului României
de incluziune a cetăţenilor
români aparținând minorității
romilor 2012-2020.

POR 2014-2020 - Călătoria continuă!
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Număr de internări la secțiile de boli
acute din spitale;
Numărul de paturi pentru internări
acute;
Accesul la serviciile medicale ale
grupurilor vulnerabile.

Institutul național de sănătate publică;
Ministerul sănătății;
Banca mondială;
Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Indicatori de mobilitate din PNDR;
Indicatori
de
evaluare
a
competențelor administrative din
POCA pentru Ministerul Sănătății;
Strategia națională de Sănătate
2014-2020;
Strategia pentru dezvoltarea
durabilă a României;
Strategia
națională
privind
incluziunea socială și combaterea
sărăciei.

15

Număr de aplicanţi și număr de
beneficiari;
Media creșterii anuale a cifrei de afaceri
la nivelul beneficiarilor și nonbeneficiarilor;
Dinamica numărului de salariați pe
categorii de IMM, regional și domenii ale
economiei (CAEN rev 2)
Probabilitatea de nerambursare (pentru
cei cu credite);
Caracteristicile socio-demografice ale
acționariatului;
Nivel
de
accesibilitate
(conform
Eurostat), sau conectivitate TEN-T;
Date financiar contabile (active, cifră de
afaceri, profit reinvestit etc);

Evaluarea ex-ante pentru Inițiativa pentru IMM- 2013BEI, reactualizată 2018;
Rapoartele anuale ale Comisiei Europene către
Consiliu și Parlamentul European privind evaluarea
intermediară a Programului pentru competitivitatea
întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii;
Rapoartele anuale de monitorizare transmise de FEI
conform acordului de finanțare;
Raport anual de implementare POIIMM 2016;
Sondajul european în rândul întreprinderilor privind
riscurile noi și emergente (ESENER);
Barometru european al întreprinderilor mici și
mijlocii- Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă,
Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL) a Comisiei
Europene;

Strategia guvernamentală pentru
dezvoltarea
sectorului
întreprinderilor mici și mijlocii și
îmbunătățirea
mediului
de
afaceri din România - Orizont
2020;
Strategia
națională
pentru
competitivitate 2014-2020;
Strategia
națională
pentru
dezvoltarea durabilă a României.

POR 2014-2020 - Călătoria continuă!
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Istoricul de creditare al companiei
(portofoliu:
bonitate,
creditare,
performanță în rambursare);
Parametri de creditare:
garanții,
perioadă de rambursare, dobânzi,
penalități etc.;
Indicatori de evoluție economică la nivel
de domenii economic și piețe;
Indicatori financiari bancari privind
evoluția creditărilor pentru IMM la nivel
național;
Beneficiul net al investiției.

SAFE- Sondaj la nivel european privind accesul
întreprinderilor la finanțare- Banca Central
Europeană;
Comisia Europeană;
Ministerul economiei, energiei și mediului de afaceri,
BNR, INS-TEMPO, ONRC, Eurostat;
Bureau Van Dijk- AMADEUS database;
Rapoarte OECD.
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