
 

ANEXA 22 PROCEDURA DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

1. Scopul procedurii 

Procedura este întocmită în scopul stabilirii unor instrumente adecvate de monitorizare şi 

evaluare continuă a implementării SDL 

 

2. Obiectivele monitorizării 

Ca instrument de monitorizare şi evaluare prezenta procedură are urmatoarele obiective: 

a) Verifică îndeplinirea obiectivelor SDL, se asigură că implementarea acţiunilor se 

încadrează în planul de acţiuni stabilit 

b) Analizează progresele realizate în implementarea SDL 

c) Recomandă măsuri pentru îmbunătăţirea procesului de implementare a acţiunilor SDL 

 

3. Descrierea procedurii operaţionale 

3.1 Monitorizarea va începe după aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală 

3.2 Monitorizarea va fi realizată de mebrii echipei de monitorizare, formată din membrii 

GAL, desemnaţi prin hotărârea Consiliului Director 

3.3 Întâlnirile de monitorizare se vor organiza lunar, de la data începerii implementării 

primelor acţiuni din Planul SDL 

3.4 Se vor organiza cel puţin odată pe an întâlniri cu Consiluil Director GAL în vederea 

prezentării rezultatelor si a aprobării propunerilor de imbunătăţire 

3.5 Membrii echipei de monitorizare GAL vor garanta organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor şi actţiunilor de implicare a locuitorilor teritoriului SDL în procesul de 

monitorizare 

3.6 Membrii echipei de monitorizare GAL vor crea cadrul necesar consultării şi dezbaterilor 

cu reprezentnţi ai autorităţilor locale şi a altor instituţii publice şi private relevante în 

atingerea obiectivelor SDL, în funcţie de fiecare intervenţie, în parte 

3.7 Membrii echipei de monitorizare GAL vor elabora instrumente specifice care să fie 

utilizate de-alungul procesului de monitorizare şi evaluare (chestionare/fişe/proceduri 

de comunicare) 

3.8 Procedura de monitorizare va urmării gradul de atingere a urmatorilor indicatori: 

 

 

 

 



ANEXA 22_Caseta 4 

 

                         

Program 

 

Indicatori 

PO Regional 

PO Capital Uman 

Indicator Ținta minima obligatorie 

 

 

Indicatori 

de realizare 

- Persoane care 

trăiesc în zone 

urbane unde s-au 

implementat 

strategii integrate 

de dezvoltare 

locală (1S46): 

25.142 

Persoane din comunitățile marginalizate 

aflate în risc de sărăcie şi excluziune 

socială care beneficiază de servicii 

integrate1, din care: 

▪ Roma 

1.860 persoane care beneficiaza de 

servicii integrate, din care: 

- 440 roma 

 

930 persoane beneficiare de masuri 

active de ocupare 

( reprezentand 50% din beneficiarii 

serviciilor integrate, care beneficiaza 

de măsuri de ocupare) 

- Clădiri publice sau 

comerciale 

construite sau 

renovate în zonele 

urbane(CO39) 

3.500 mp 

Servicii2 la nivelul comunităților 

marginalizate aflate în risc de sărăcie şi 

excluziune socială care beneficiază de 

sprijin, din care: 

o Servicii medicale 

o Servicii sociale 

o Servicii socio-medicale 

4 servicii care beneficiaza de sprijin 

- Spații deschise 
create sau 
reabilitate în 
zonele 
urbane(CO38) 
5.500 mp 

 

 

 

 

 

Indicatori 

de rezultat 

- Populația aflată în 

risc de sărăcie şi 

excluziune socială 

din zonele 

marginalizate 

urbane (1S45) – se 

va avea în vederea 

scăderea 

Persoane din comunitățile marginalizate 

aflate în risc de sărăcie şi excluziune 

socială care dobândesc o calificare, la 

încetarea calității de participant, din 

care:  

o Roma 

465 persoane (reprezentand 50%din 

numărul persoanelor care beneficiază 

de măsuri de ocupare) din care: 

- 110  roma 

Persoane din comunitățile 

marginalizate aflate în risc de sărăcie şi 

excluziune socială care au un loc de 

233 persoane ( reprezentand 25 % din 

numărul persoanelor care beneficiază 

de măsuri de ocupare),  

                                                           
1Masurile din planul de actiune vizate prin interventiile din cadrul fiselor pentru interventiile din lista indicativa cu 
care se coreleaza sunt:  M II.2.1., M IV.4.3., M V.5.1., M V.5.2., M V.5.3., M V.5.4., M V.5.5., M VI.6.2., M VII.7.1., M 
VII.7.2., M VII.7.3., M VII.7.4. 
2Masurile din planul de actiune vizate prin interventiile din cadrul fiselor pentru interventiile din lista indicativa cu 
care se coreleaza sunt:  M VII.7.1., M VII.7.2., M VII 7.3., M VII.7.4. 



numărului acestei 

populații 

- Nota: Acest 

indicator nu face 

obiectul 

monitorizării și 

raportării 

beneficiarului, 

fiind in 

responsabilitatea 

AMPOR. 

muncă, inclusiv cele care desfășoară o 

activitate independentă, la încetarea 

calității de participant, din care:  

o Roma  

din care: 

- 55 roma 

Servicii la nivelul comunităților 

marginalizate aflate în risc de sărăcie şi 

excluziune socială funcționale, din care:  

o Servicii medicale 

o Servicii sociale 

o Servicii socio-medicale 

3 servicii functionale 

( reprezentand 75% din ţinta 

indicatorului de realizare Servicii la 

nivelul comunităților marginalizate 

aflate în risc de sărăcie şi excluziune 

socială care beneficiază de sprijin) 

Indicatorii de mai sus se coreleaza cu grupurile tinta pentru masurile din planul de actiune vizate prin 

interventiile din cadrul fiselor pentru interventiile din lista indicativa.  

Indicatori de rezultat (outcome) proprii SDL- Tabelul 8 

Indicatori OUTCOME  

UM 

Nivel 

de 

bază 

An 

de 

bază 

Țintă 

2020/2023 

Reducerea ratei sărăciei (AROP) în rândul rezidenților din zona 

urbană marginalizată (ZUM) 
% 86% 2017 59% 

Creșterea capitalului uman al comunității     

Creșterea ratei de participare la învățământ a copiilor din zonă % 55% 2017 72% 

Scăderea ratei abandonului școlar și a ratei de părăsire timpurie 

a școlii în rândul copiilor și tinerilor din ZUM 
% 6% 2017 3% 

Creșterea nivelului de calificare, al deprinderilor și abilităților 

relevante pentru intrarea pe piața muncii ale adulților din ZUM 
% 2% 2017 5% 

Creșterea numărului de copii care beneficiază de servicii 

specializate și de beneficii sociale 
% 27% 2017 37% 

Scăderea numărului de copii aflați în situații de vulnerabilitate % 85% 2017 21% 

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației % 44% 2017 56% 

Creșterea numărului de locuitori ai zonei care au acte de 

identitate 
% 98% 2017 100% 

Creșterea satisfacției rezidenților cu condițiile de trai și serviciile 

de care dispun în zonă: 
    

comunitare % 30% 2017 51% 

educaționale % 79% 2017 89% 

medicale % 19% 2017 27% 

sociale % 32% 2017 54% 

Creșterea nivelului de informare a populației și folosirea tehnicii 

moderne pentru obținerea de beneficii în diverse sfere ale vieții 
% 5% 2017 10% 

Creșterea capitalului material/economic al comunității     



Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul persoanelor din 

ZUM, din care femei, tineri, romi 
% 25% 2017 29% 

Creșterea participării la scheme speciale de servicii active de 

ocupare individualizate, din care femei, tineri, romi 
% 0 2017 16% 

Creșterea accesului la drumuri pavate/ asfaltate % 9% 2017 12% 

Creșterea accesului la infrastructură apă-canal %    

apa % 19% 2017 25% 

canal % 2% 2017 3% 

Creșterea satisfacției rezidenților cu accesul la infrastructură și 

curățenia zonei 
% 4% 2017 6% 

Creșterea numărului de locuitori ai zonei care au acte de 

proprietate asupra locuinței/ adăpostului 
% 0% 2017 0% 

Îmbunătățirea condițiilor de locuire % 4% 2017 15% 

Creșterea capitalului social al comunității     

Scăderea numărului de cazuri de prostituție, cerșetorie, violență 

și a actelor de infracționalitate din zonă* 
% 5% 2017 2% 

Creșterea satisfacției cu nivelul de securitate din zonă % 66% 2017 76% 

Creșterea satisfacției privind relațiile în cadrul comunității și a 

nivelului de încredere în alte persoane, în ceilalți membri ai 

comunității, precum și în instituții  

% 75% 2017 87% 

Creșterea participării rezidenților la activități pentru atingerea 

unor obiective comune  
% 35% 2017 46% 

Creșterea capitalului simbolic al comunității     

Recunoașterea hărții zonei și includerea zonei în procesul de 

planificare urbană  
nr 0 2017 1 

Creșterea satisfacției locuitorilor municipiului, rezidenți în 

cartiere cu vedere directă la ZUM cu aspectul general al zonei 
% 0% 2017 55% 

Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor municipiului % 0% 2017 55% 

 

Pentru monitorizarea operationala prezentam indicatorii de output proprii SDL. 

 Indicatori OUTPUT 
UM Ref3 

An de 
bază 

Sursa 
Țintă 
2020/ 
2023 

Ob. 1_Proces inițiat de reabilitare/ modernizare a infrastructurii de acces și utilități publice a teritoriului 
SDL/ ZUM - ca suport al dezvoltării integrate a zonei 

Lungime infrastructura apa/ canal construita/ reabilitata/ 
modernizata 

Km 0 2017 RAP GAL 3 

Lungimea străzilor de importanță secundară, inclusiv 
trotuare, alei pietonale, căi de acces asfaltate/pietruite 

Km 0 2017 RAP GAL 3 

Lungime infrastructura electricitate construita Km 0 2017 RAP GAL 5 

                                                           
3 Nivel de baza/ valoare de referinta  



Numar platforme cu containere de gunoi cu containere 
pentru gunoi amenajate 

nr 0 2017 RAP GAL 2 

Numar publele de gunoi distribuite nr 0 2017 RAP GAL 10 

Numar actiuni de crestere a nivelului de informare si educare 
a populatiei in vederea mentinerii infrastructurii in zona 

nr 0 2017 RAP GAL 10 

Ob. 2_Sistem intermodal de transport persoane și mărfuri în cadrul teritoriului SDL/ ZUM care să 
faciliteze accesul la obiectivele de interes public din muncipiu și la conexiunile cu exteriorul acestuia. 

Numar de statii de deservire/stationarevelo nr 0 2017 RAP GAL 2 

Nr. persoane beneficiare de statiile intermodale si  de 
deservire velo 

nr 0 2017 RAP GAL 250 

Ob. 3_Spații publice urbane - spatii de manifestare, participare, integrare socială - modele de dezvoltare 
urbană SMART.    

Suprafata spatii publice degradate amenajate m2 0 2017 RAP GAL 5500 

Număr spații de joacă pentru copii amenajate nr 0 2017 RAP GAL 3 

Centre pentru activitati sociale, culturale, sportive, 
comunitare construire/reabilitare/modernizare si dotate 

nr 0 2017 RAP GAL 3 

Nr. beneficiar centru comunitar multifunctional SDL, copii, 
tineri, femeiinclu si cei aflati in situatie de risc 

nr 0 2017 RAP GAL 250 

Nr. beneficiar servicii specializate antigdrog copii, tineri, adulti nr 0 2017 RAP GAL 100 

Nr. beneficiar servicii sociale extinse/modernizate de 
protective si consiliere (familii, adulti, tineri aflatI in situatie 
de risc) 

nr 0 2017 RAP GAL 130 

Nr. voluntari participanti centru servicii sociale nr 0 2017 RAP GAL 30 

Ob. 4_Politică locală de locuire socială, elaborate și aplicată participativ, cu initierea proiectelor pilot în 
zona SDL/ ZUM 

Număr acțiuni de creștere a nivelului de informare și educare 
a populației în vederea menținerii curățeniei înzonă 

nr 0 2017 RAP GAL 10 

Număr participanți la acțiuni de creșterea a nivelului de 
educație a populație în vederea menținerii curățeniei în zonă 

nr 0 2017 RAP GAL 350 

Număr de locuințe/apartamente sociale construite/ 
renovate/extinse 

nr 0 2017 RAP GAL 60 

Numar persoane beneficiare de locuinte/apartamente sociale 
construite/ renovate/extinse 

nr 0 2017 RAP GAL 300 

Numar de locuinte sociale provizorii construite/reabilitate nr 0 2017 RAP GAL 85 

Numar persoane beneficiare de locuinte provizorii construite nr 0 2017 RAP GAL 350 

Nr. de persoane beneficiare de asistenta juridica pentru 
reglementarea actelor de proprietate/ construire 

nr 0 2017 RAP GAL 250 

Numar participanti la programul de informare/consilie 
reutilizare in bune conditii a locuintelor/apartamentelor 
sociale incusiv a celor provizorii 

nr 0 2017 RAP GAL 650 

Regulament/procedura ordine interioara pentru locuintele 
sociale provizorii si nou construite; monitorizarea acestuia 

nr 0 2017 RAP GAL 1 



Ob.5_Potențial profesional si antreprenorial al zonei SDL/ ZUM identificat și valorificat prin instrumente 
SMART ”hard” & ”soft”. 

Număr scheme speciale de servicii active de ocupare 
personalizate: consiliere, tutoriat, mediere și plasare în 
muncă. 

nr 0 2017 RAP GAL 930 

Număr de angajatori care au beneficiat de subvenții pentru 
angajarea de persoane 

nr 0 2017 RAP GAL 20 

Numar de locuri de munca create in intreprinderile sprijinite nr 0 2017 RAP GAL 209 

Număr de întreprinderi sociale înfiinţate/ modernizate/ 
extinse/ dezvoltate 

nr 0 2017 RAP GAL 4 

Număr de locuri de muncă nou create în întreprinderile 
sociale înfiinţate/ modernizate/ extinse/ dezvoltate 

nr 0 2017 RAP GAL 23 

Numar de cursuri organizate pentru dezvoltarea 
competentelor si calificarilor persoanelor din categoriile 
defavorizate 

nr 0 2017 RAP GAL 21 

Numar de participant Ia cursuri organizate pentru dezvoltarea 
competentelor si calificarilor persoanelor din  categoriile 
defavorizate, din care femei, tineri, roma, rezidenti in 
SDL/ZUM 

nr 0 2017 RAP GAL 465 

Numar de protocoale incheiate intre AJOFM si ONG-uri 
privind calificarea fortei de munca din SDL/ZUM 

nr 0 2017 RAP GAL 4 

Ob. 6_Dezvoltarea infrastructurii educaționale a teritoriului SDL/ZUM și adaptarea lui la nevoile de 
dezvoltare durabilă a zonei. 

Nr. microbuze achizitionate/ contractate pentru transport 
scolar la dispozitia elevilor din ZUM 

nr 0 2017 RAP GAL 2 

Nr. elevi care utilizeaza transportul scolar si participa la cursuri 
nr 0 2017 RAP GAL 100 

Nr. scoli renovate/ reamenajare cladiri/ spatii unitati scolare 
min. 5 500 m2 

nr 0 2017 RAP GAL 2 

Nr. cursuri pentru cadrele didactice pentru lucrul cu copiii din 
zonele/ grupurile marginalizate 

nr 0 2017 RAP GAL 5 

Nr. cadre didactice care au participat la cursuri privind lucrul cu 
copiii din zonele/grupurile marginalizate 

nr 0 2017 RAP GAL 50 

Nr. centre comunitare multifunctionale create/ modernizate 
si dotate ptr educatie non-formala si culturale 

nr 0 2017 RAP GAL 1 

Nr. acțiuni de educație non-formală și deprinderi de viață 
adresate adulților 

nr 0 2017 RAP GAL 16 

Nr. persoane adulte (15+ ani) care au participat la acțiuni de 
educație non-formală și deprinderi de viață 

nr 0 2017 RAP GAL 160 

Ob. 7_Prezența crescută a serviciilor înzonă și în consecință, a performanței indicatorilor de integrare a 
(populației) ZUM  înteritoriu SDL. 

Nr. persoane beneficiare de servicii sociale,  socio-medicale, 
din care copii, varstnici, adulti, din care de etnie roma 

nr 0 2017 RAP GAL 230 

Nr. beneficiari centru comunitar multifunctional SDL, copii, 
tineri, femei inclusiv cei aflati in situatie de risc 

nr 0 2017 RAP GAL 250 



Nr. beneficiari servicii specializate antidrug copii, tineri, adulti nr 0 2017 RAP GAL 100 

Nr. beneficiari servicii socialeextinse/modernizate de 
protective si consiliere (familii, adulti, tineri aflati in situatie 
de risc) 

nr 0 2017 RAP GAL 130 

Nr. programe de educaţie sanitara a membrilor comunităţii si 
preventie a imbolnavirilor organizate 

nr 0 2017 RAP GAL 2 

Nr. participanti la programe de educaţie sanitara si preventie a 
imbolnavirilor inclusiv educatie pe teme ecologice, igiena 
locuinţei, sănătatea publică 

nr 0 2017 RAP GAL 200 

Nr. cabinete medicale infiintate/stomatologic nr 0 2017 RAP GAL 1 

Nr. beneficiari servicii medicale stomatologice din care 
copii/tineri situatie de risc  

nr 0 2017 RAP GAL 280 

Ob. 8_Prezența crescută a serviciilor în zonă și în consecință, a performanței indicatorilor de integrare a 
(populației) ZUM  înteritoriu SDL. 

Nr. comitete civice de cartier ZUM/SDL nr 0 2017 RAP GAL 6 

Nr. cetateni/organizatii  membri  ai comitetelor civice nr 0 2017 RAP GAL 30 

Nr. de intalniri/ actiuni organizate de Comitetele Civice nr 0 2017 RAP GAL 180 

Nr. participanti la intalnirile/actiunile comitetelor civice din care: nr 0 2017 RAP GAL 2200 

Nr. de actiuni civice: cultural educativ sportive in comunitate  nr 0 2017 RAP GAL 20 

Ob. 9_O nouă identitate teritorială, definită și promovată participative prin toate măsurile/ proiectele de 
dezvoltare ale zonei. 

Nr de protocoale si parteneriate incheiate intre GAL cu factori 
interesati societate civila, agenti economici, institutii publice 

nr 0 2017 RAP GAL 6 

Nr de articole apărute în presa locală care reflecta activitățile 
din proiect, (din care pozitiv) 

nr 0 2017 RAP GAL 24 

Numar de material de presa/  articole online care reflecta 
activitatile din proiect, (din care pozitiv) 

nr 0 2017 RAP GAL 50 

Numar site internet GAL/platforma de comunicare/dezbatere 
online 

nr 0 2017 RAP GAL 1 

Număr de campanii de informare dezbateri publice nr 0 2017 RAP GAL 20 
NOTA: RAP GAL – Raportul GAL; CCM – Centrul Comunitar Multifunctional 

 

PROGR

AM 

TIP 

INDICATO

R 

COD Denumire indicator TINTA SDL 

POCU Realizare  4S67 4S67 Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc 

de sărăcie şi excluziune socială care beneficiază de servicii 

integrate 

1.860 

POCU Realizare  4S67.2.  4S67.2. Persoane din comunitățile marginalizate aflate în 

risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de 

servicii integrate, din care: Din orașe/ municipii cu 

populație de peste 20.000 locuitori 

1.860 



POCU Realizare  4S67.2.1  4S67.2.1  Persoane din comunitățile marginalizate aflate în 

risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de 

servicii integrate, din care: Din orașe/ municipii cu 

populație de peste 20.000 locuitori din care: Roma 

440 

POCU Realizare  4S148 4S148 Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în 

risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de 

sprijin 

4 

POCU Realizare  4S148.1  4S148.1. Servicii la nivelul comunităților marginalizate 

aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care 

beneficiază de sprijin, din care: - Servicii medicale 

nu se stabileste tinta 

POCU Realizare  4S148.2 4S148.2. Servicii la nivelul comunităților marginalizate 

aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care 

beneficiază de sprijin, din care: - Servicii sociale 

nu se stabileste tinta 

POCU Realizare  4S148.3 4S148.3. Servicii la nivelul comunităților marginalizate 

aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care 

beneficiază de sprijin, din care: - Servicii socio-medicale 

nu se stabileste tinta 

POCU Realizare  4S69  4S69 Comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială care beneficiază de sprijin 

1 

POCU Realizare  4S69.2 4S69.2. Comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie 

sau excluziune socială care beneficiază de sprijin, din care: - 

Din orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori  1 

POCU Rezultat 4S63 4S63 Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc 

de sărăcie sau excluziune socială care dobândesc o calificare 

la încetarea calității de participant 

465 

POCU Rezultat 4S63.2 4S63.2. Persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

socială  din comunitățile marginalizate care dobândesc o 

calificare la încetarea calității de participant, din care: - din 

care: - Din orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 

locuitori 

465 

POCU Rezultat 4S63.2.1. 4S63.2.1. Persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

socială  din comunitățile marginalizate care dobândesc o 

calificare la încetarea calității de participant, din care: - din 

care: - Din orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 

locuitori, din care: Roma  

110 

POCU Rezultat 4S64   4S64 Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc 

de sărăcie sau excluziune socială care au un loc de muncă, 

inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la 

încetarea calității de participant 

233 

POCU Rezultat 4S64.2. 4S64.2. Persoane din comunitățile marginalizate aflate în 

risc de sărăcie sau excluziune socială care au un loc de 

muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate 

independentă, la încetarea calității de participant, din care: 

- Din orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 

locuitori 

233 



POCU Rezultat 4S64.2.1 4S64.2.1. Persoane din comunitățile marginalizate aflate în 

risc de sărăcie sau excluziune socială care au un loc de 

muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate 

independentă, la încetarea calității de participant, din care: 

- Din orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 

locuitori, din care: Roma  

55 

POCU Rezultat 4S146  4S146 Servicii funcționale  oferite la nivelul comunităților 

marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială 

3 

POCU Rezultat 4S146.1  4S146.1. Servicii la nivelul comunităților marginalizate 

aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială funcționale, 

din care: - Servicii medicale 

nu se stabileste tinta 

POCU Rezultat 4S146.2  4S146.2. Servicii la nivelul comunităților marginalizate 

aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială funcționale, 

din care: - Servicii sociale 

nu se stabileste tinta 

POCU Rezultat 4S146.3 4S146.3. Servicii la nivelul comunităților marginalizate 

aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială funcționale, 

din care: - Servicii socio-medicale 

nu se stabileste tinta 

POR Realizare  1S46 1S46 Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au 

implementat strategii integrate de dezvoltare locală 

25.142 

POR Realizare  
CO39 

CO39 Clădiri publice sau comerciale construite sau 

renovate în zonele urbane  3.500 mp 

POR Realizare  CO38 CO38 Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane 5.500 mp 

POR Rezultat 1S45 1S45 Populația aflată în risc de sărăcie şi excluziune socială 

din zonele marginalizate urbane  

nu se 

monitorizeaza/rapor

teaza de  beneficiar , 

fiind in 

responsabilitatea 

AMPOR. 

 


