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PLANUL DE MONITORIZARE 
 

Pentru ca procesul de monitorizare să fie unul eficient, este important să fie identificați o serie de indicatori care 
să cuantifice impactul acțiunilor și proiectelor propuse pentru fiecare domeniu și obiectiv în parte.  
 
În cadrul Strategiei au fost propuse două tipuri de indicatori: 
 

 Indicatori operaționali – definiți la nivelul fiecărui domeniu prioritar. Aceștia sunt utilizați pentru 
monitorizarea și evaluarea rezultatelor proiectelor propuse pentru fiecare acțiune în parte. Indicatorii 
operaționali sunt detaliați în cadrul Planului de Acțiuni. 

 Indicatori strategici – definiți la nivelul fiecărui obiectiv strategic. Aceștia sunt în general indicatori 
statistici, utilizați în cadrul Analizei socio – economice. Indicatorii pentru care nu sunt menționate valori 
de bază au rolul de a cuantifica rezultatele implementării proiectelor strategiei (spre exemplu, numărul 
de unităţi de tip after-school în mediul rural înființate ca urmare a implementării strategiei). 
 

INDICATORI  

Obiective 
Indicator de monitorizare şi 

control 
Nivel de 
referinţă 

Nivel preconizat 
pentru anul 2020 

Instituţia care furnizează 
indicatorul 

Obiectiv strategic 1 Consolidarea unei baze economice sustenabile 

 

Firme cu capital străin în judeţ (din valoarea regională) 2% (2010) 10% 
Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului  

Ferme cu dimensiune între 5-10 ha 
7,11% 
(2010) 

30% 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în 
Agricultură  

Indicele producţiei vegetale (2020 comparativ cu anul de bază 
2011) 

- 5% Direcţia Judeţeană de Statistică 

Indicele creşterii animalelor (2020 comparativ cu anul de bază 
2011) 

- 5% Direcţia Judeţeană de Statistică  

Număr salariaţi/1000 locuitori raportat la media naţională în 
construcţii 

62,88 (2009) 100,00 Direcţia Judeţeană de Statistică 

Număr salariaţi/1000 locuitori raportat la media naţională în 
industria prelucrătoare 

56,69 (2009) 90,00 Direcţia Judeţeană de Statistică 

Obiectiv strategic 2 Dezvoltare antreprenorială multisectorială 
 

 

Numărul de beneficiari ai programelor de conştientizare 
dedicate antreprenoriatului 

0 100.000 Consiliul Judeţean 

Numărul de IMM – uri care au primit sprijin financiar prin 
fondul de risc  

0 50 Consiliul Judeţean  

Numărul de proiecte sprijinite prin micro - finanţare 0 100 Consiliul Judeţean 

Numărul firmelor/ 1000 locuitori raportat la media naţională 
9,69% 
(2009) 

Creştere cu 40% 
Direcţia Judeţeană de Statistică  
 

Obiectiv strategic 3 Valorificarea potenţialului de lucru  
 

 

Nr. materiale turistice promoţionale distribuite  - 6000 
Consiliul Judeţean, Consilii Locale, 
Oficiul de turism 

Nr. agenţi comerciali certificaţi managementul calităţii în 
turism 

- 60 Consiliul Judeţean, Consilii Locale 

Nr. vizitatori - Sosiri ale turiştilor in structuri de primire turistica 
 

54.967 
(2010) 

160.000 
Consiliul Judeţean, Consilii Locale, 
Statistica naţională 

Nr. puncte de informare turistică 1 4 Consiliul Judeţean, Consilii Locale 

Obiectiv strategic 4. Reducerea presiunii generate de factorii socio-economici asupra mediului şi/prin aplicarea/respectarea principiilor de dezvoltare 
durabilă 
 

 

Acoperirea sistemelor de apă potabilă 53% (2011) 80% 
Consiliul Judeţean  
Consilii Locale 

Acoperirea sistemelor de apă uzată 21% (2011) 65% 
Consiliul Judeţean  
Consilii Locale 

Parcuri nou create în mediul urban - 10 
Consiliul Judeţean 
Consilii Locale 

Grădiniţe nou modernizate în mediul urban - 15 Consilii Locale 

Spaţii de joacă nou create în mediul urban - 20 Consilii Locale 

Staţii de self-service pentru biciclete nou create - 10 Consilii Locale 

Proiecte ale antreprenorilor în industrii culturale şi creative, 
sprijinite prin microfinanţare 

- 200 Consiliul Judeţean 

Obiectiv strategic 5. Abordare integrată a aspectelor sociale 

 

Număr unităţi de tip after-school în mediul rural 
 

0 12 Consiliul Judeţean, Consilii Locale 

Număr unităţi medicale în mediu rural modernizate 
 

- 15 
Consiliul Judeţean, Consilii Locale, 
Direcţia Judeţeană de Sănătate 
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Obiective 
Indicator de monitorizare şi 

control 
Nivel de 
referinţă 

Nivel preconizat 
pentru anul 2020 

Instituţia care furnizează 
indicatorul 

Publică 

Număr/ an persoane tratate în cadrul caravanei medicale în 
zonele defavorizate 
 

- 1200 
Consiliul Judeţean, Consilii Locale, 
Direcţia Judeţeană de Sănătate 
Publică 

Număr de copii etnie rromă înscrişi la şcoală (evidenţă 
anuală) 

- 300 
Consiliul Judeţean, Consilii Locale, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Centre sociale multifuncţionale  - 6 Consiliul Judeţean, Consilii Locale 

Şomaj  
10,1% 
(2010) 

8,5% 
Consiliul Judeţean, Consilii Locale, 
Statistica naţională 

Nr. campanii CSR (sector privat) / an 
 

- 20 
Consiliul Judeţean, Consilii Locale, 
Camera de Comerţ 

Nr. participanţi programe de instruire şi reconversie 
profesională (grupuri vulnerabile)  

- 3000 
Consiliul Judeţean, Consilii Locale, 
AJOFM 

 

 

 

 


