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ANEXA I
1
 

 

Indicatori comuni pentru sprijinul general acordat prin componenta FSE+ cu gestiune 

partajată  

 

Toate datele cu caracter personal trebuie defalcate în funcție de sex (bărbați, femei, „fără 

caracter binar”). Dacă anumite rezultate nu sunt posibile, datele legate de acele rezultate nu 

trebuie să fie colectate și raportate. 

 

(1) Indicatori comuni de realizare aferenți operațiunilor care vizează persoane: 

(1a) Indicatori comuni de realizare pentru participanți
 

 

– Indicatorii comuni de realizare pentru participanți sunt: 

– șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată*; 

– șomeri de lungă durată*; 

– persoane inactive*; 

– angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă*; 

– persoane cu vârsta sub 30 de ani*;  

– persoane cu vârsta peste 54 de ani*;  

– absolvenți de învățământ secundar inferior sau sub acest nivel (ISCED 0-2)*; 

– persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4)*;  

– persoane cu studii superioare (ISCED 5-8)*.  

 

Numărul total al participanților se calculează automat, pe baza indicatorilor comuni de 

realizare legați de statutul profesional.  

 

(1b) Alți indicatori comuni de realizare  

Dacă datele pentru acești indicatori nu sunt colectate din registrele de date, valorile acestor 

indicatori pot fi determinate pe baza estimărilor bine argumentate ale beneficiarului.  

– participanți cu handicap**; 

– resortisanți ai țărilor terțe*; 

– participanți de origine străină*; 

– minorități (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi romii)**;  

                                                 
1 Datele raportate în dreptul indicatorilor marcați cu simbolul „*” sunt date cu caracter personal, conform 

articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679. Datele raportate în dreptul indicatorilor 

marcați cu simbolul „**” sunt o categorie specială de date, conform articolului 9 din Regulamentul 

(UE) 2016/679. 
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– persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă*; 

– participanți din zonele rurale*. 

 

(2) Indicatorii comuni de realizare pentru entități sunt:  

– numărul de administrații publice sau servicii publice care beneficiază de sprijin, la 

nivel național, regional sau local;  

– numărul de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de 

sprijin (inclusiv întreprinderi cooperatiste și întreprinderi sociale).  

 

(3) Indicatorii comuni de rezultat imediat pentru participanți sunt: 

 

– participanți aflați în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant*;  

– participanți care urmează studii sau cursuri de formare la încetarea calității de 

participant*;  

– participanți care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant*;  

– participanți care au un loc de muncă, inclusiv care desfășoară o activitate 

independentă, la încetarea calității de participant*.  

 

(4) Indicatori comuni de rezultat pe termen lung pentru participanți:  

 

– participanți care au un loc de muncă, inclusiv care desfășoară o activitate 

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

– participanți a căror situație pe piața forței de muncă s-a îmbunătățit în termen de șase 

luni de la încetarea calității de participant*.  

Ca o cerință minimă, aceste date trebuie colectate pe baza unui eșantion reprezentativ de 

participanți în cadrul fiecărui obiectiv specific. Valabilitatea internă a eșantionului trebuie să 

fie asigurată astfel încât datele să poată fi generalizate la nivelul obiectivului specific. 
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ANEXA II 

Indicatori comuni pentru sprijinul acordat din FSE+ pentru reducerea deprivării 

materiale  

 

(1) Indicatori de realizare  

(a) Valoarea monetară totală a alimentelor și bunurilor distribuite. 

(i) valoarea totală a ajutorului alimentar; 

(ia) valoarea monetară totală a alimentelor destinate copiilor; 

(ib) valoarea monetară totală a alimentelor destinate persoanelor fără adăpost; 

(ic) valoarea monetară totală a alimentelor destinate altor grupuri-țintă. 
 

(ii)  valoarea totală a bunurilor distribuite 

(iia) valoarea monetară totală a bunurilor destinate copiilor; 

(iib) valoarea monetară totală a bunurilor destinate persoanelor fără adăpost; 

(iic) valoarea monetară totală a bunurilor destinate altor grupuri-țintă. 
 

 

(b) Cantitatea totală a ajutorului alimentar distribuit (în tone). 

Din care
2
: 

(a) (

a

) 

 proporția alimentelor pentru care doar transportul, distribuția și depozitarea au fost plătite 

prin program (în %); 

(b)  

(

b

) 

 proporția produselor alimentare cofinanțate de FSE+ în volumul total al alimentelor 

distribuite beneficiarilor (în %). 

(3) Indicatori comuni de rezultat
3
 

Numărul destinatarilor finali care beneficiază de ajutor alimentar 

- Numărul copiilor cu vârsta sub 18 ani; 

- Numărul tinerilor cu vârste între 18 și 29 de ani; 

- Numărul destinatarilor finali cu vârsta peste 54 de ani;  

 

                                                 
2 Valorile acestor indicatori se stabilesc pe baza estimărilor bine argumentate ale beneficiarilor. 
3 Ibid.  
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- Numărul destinatarilor finali cu handicap; 

- Numărul resortisanților țărilor terțe; 

- Numărul destinatarilor finali de origine străină și al minorităților (inclusiv al comunităților 

marginalizate, cum ar fi romii);  

- Numărul destinatarilor finali fără adăpost sau al destinatarilor finali afectați de excluziunea 

locativă. 

 

Numărul destinatarilor finali care beneficiază de ajutor material 

- Numărul copiilor cu vârsta sub 18 ani; 

- Numărul tinerilor cu vârste între 18 și 29 de ani; 

- Numărul destinatarilor finali cu vârsta peste 54 de ani;  

- Numărul destinatarilor finali cu handicap; 

- Numărul resortisanților țărilor terțe;  

- Numărul destinatarilor finali de origine străină și al minorităților (inclusiv al comunităților 

marginalizate, cum ar fi romii);  

- Numărul destinatarilor finali fără adăpost sau al destinatarilor finali afectați de excluziunea 

locativă. 
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ANEXA III 

Indicatorii pentru componenta „Sănătate” 

 

Nivelul activității integrate în domeniul sănătății și al utilizării rezultatelor programului 

în politicile naționale în domeniul sănătății 

1. Numărul pacienților sprijiniți prin rețelele europene de referință 

2. Numărul evaluărilor clinice comune ale tehnologiei medicale 

3. Numărul celor mai bune practici transferate  

4. Gradul de utilizare a rezultatelor programului în cadrul politicii naționale în domeniul 

sănătății, astfel cum este măsurat printr-un chestionar de tipul „înainte și după”. 

 


