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ANEXA Nr. 7  

INDICATORI POCU 

COD TIP DENUMIRE INDICATOR INDICATOR 
ASUMAT 

4S168 REALIZARE 
4S168 Persoane din comunitățile marginalizate 
aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care 
beneficiază de servicii integrate 

4S168.1. Persoane din comunitățile 
marginalizate aflate în risc de sărăcie sau 
excluziune socială care beneficiază de servicii 
integrate, din care: Din orașe/municipii cu o 
populație de peste 20.000 locuitori 

      4S168.1.1  Persoane din comunitățile 
marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune 
socială care beneficiază de servicii integrate, din 
care: - Din orașe cu peste 20.000 locuitori, din care: 
Roma 

NB  

Pentru intervențiile finanțate din OS 5.1. ținta 
minimă a indicatorului 4S168.1va fi egală cu 
ținta indicatorului 4S168și este cea stabilită la 
nivel de fișă de proiect prin Ghidul elaborat de 
GAL, în funcție de țintele asumate prin SDL. 

Este obligatoriu ca minimum 50% din grupul 
ţintă aferent indicatorului 4S168la nivel de SDL 
să beneficieze de măsuri de ocupare  
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4S164 REZULTAT 4S164 Persoane din comunitățile marginalizate 
aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care 
dobândesc o calificare la încetarea calității de 
participant 

4S164.1. Persoane aflate în risc de sărăcie sau 
excluziune socială  din comunitățile 
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marginalizate care dobândesc o calificare la 
încetarea calității de participant, din care: - din 
care: - Din orașe/municipii cu o populație de 
peste 20.000 locuitori 

 

4S164.1.1. 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 o populație de 
peste 20.000 locuitori, din care: Roma 
 

250 
 
 
 
 
 
 
 

50 

4S165 REZULTAT 4S165 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 

4S165.1. 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 o 
populație de peste 20.000 locuitori 

4S165.1.1. 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 o 
populație de peste 20.000 locuitori, din care: 
Roma 

NB 

Pentru intervențiile finanțate din OS 5.1., ținta 
minimă pentru indicatorul 4S165 este de 25% din 
numărul persoanelor care beneficiază de măsuri de 
ocupare la nivelul intervențiilor POCU din cadrul SDL 
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Pentru intervențiile finanțate din OS 5.1.ținta 
minimă a indicatorului 4S165.1va fi egală cu 
ținta indicatorului 4S165 și estestabilită la nivel 
de proiect prin Ghidul elaborat de GAL în 
funcție de țintele asumate prin SDL. 

4S170 REALIZARE 4S170 Servicii la nivelul comunităților marginalizate 
aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care 
beneficiază de sprijin 

4S170.1. Servicii la nivelul comunităților 
marginalizate aflate în risc de sărăcie sau 
excluziune socială care beneficiază de sprijin, din 
care: - Servicii medicale 

4S170.2. Servicii la nivelul comunităților 
marginalizate aflate în risc de sărăcie sau 
excluziune socială care beneficiază de sprijin, din 
care: - Servicii sociale 

4S170.3. Servicii la nivelul comunităților 
marginalizate aflate în risc de sărăcie sau 
excluziune socială care beneficiază de sprijin, din 
care: - Servicii socio-medicale 

NB  

La nivelul cererii de finanțare, pentru intervențiile 
finanțate din OS 5.1.trebuie stabilite ținte doar 
pentru indicatorul 4S170 conform valorilor 
indicatorilor din Ghidul GAL în funcție de țintele 
asumate prin SDL. 

Pentru indicatorii 4S170.1., 4S170.2., 4S170.3., 
beneficiarul are obligația raportării acestora 

 În raportare, valoarea indicatorului 4S170va fi suma 
indicatorilor 4S170.1., 4S170.2., 4S170.3. 

15 
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4S167 REZULTAT 4S167Servicii la nivelul comunităților marginalizate 
aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială 
funcționale 

4S167.1. Servicii la nivelul comunităților 
marginalizate aflate în risc de sărăcie sau 
excluziune socială funcționale, din care: - Servicii 
medicale 

4S167.2. Servicii la nivelul comunităților 
marginalizate aflate în risc de sărăcie sau 
excluziune socială funcționale, din care: - Servicii 
sociale 

4S167.3. Servicii la nivelul comunităților 
marginalizate aflate în risc de sărăcie sau 
excluziune socialăfuncționale, din care: - Servicii 
socio-medicale 

NB Pentru intervențiile finanțate din OS 5.1.,la 
nivelul SDL,ținta minimă obligatorie a 
indicatorului4S167 este de 70% din ţinta 
indicatorului de realizare 4S170 

La nivelul cererii de finanțare specifice , pentru 
intervențiile finanțate din OS 5.1.trebuie stabilite 
ținte doar pentru indicatorul4S167 conform 
valorilor indicatorilor din Ghidul GAL în funcție 
de țintele asumate prin SDL 

Pentru indicatorii 4S167.1., 4S167.2, 4S167.3., 
beneficiarul are obligația raportării acestora 

În raportare, valoarea indicatorului 4S167va fi 
suma indicatorilor 4S167.1, 4S167.2,4S167.3. 

11 

1 În cadrul proiectelor POCU, prin persoane care beneficiază de servicii integrate se înțelege persoane 
care beneficiază, în cadrul unui proiect de minimum 2 măsuri din următoarele:  
 educație  
 ocupare – (ex. ucenicie, stagiu, formare profesională, informare și consiliere profesională, 

subvenționarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor aparținând acestor categorii, 
evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, sprijin pentru înființarea unei 
afaceri,  sprijin pentru ocuparea în cadrul întreprinderilor de economie socială);  



 

 

 

 

 

 

Pagină 5 din 6 

 

                                   Asociația Grupul de Acţiune Local Reșița 

                            Mun. Reșița, Cladirea PRESTAREA, str. bld Revoluția din Decembrie  

                nr. 1 A, et. 3, ap. 2 , jud. Caraș-Severin 

                                                 Tel: 0730032627 e-mail : info@galresita  http://galresita.ro                                                                    

 

 servicii (sociale/ medicale/ medico- sociale)  
 asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă (acolo 

unde este cazul), de obținere a drepturilor de asistență socială (beneficii de asistență/servicii 
sociale)  

 locuire  

1Indicatorul ia în calcul fiecare tip de serviciu social furnizat în cadrul proiectului în comunitatea 
marginalizată vizată (ex. servicii de îngrijire personală; servicii de recuperare/reabilitare; servicii de 
inserţie/ reinserţie socială, servicii sociale destinate anumitor categorii de beneficiari:- copilului 
şi/sau familiei; persoanelor cu dizabilităţi; persoanelor vârstnice; victimelor violenţei în familie; 
persoanelor fără adăpost; persoanelor cu diferite adicţii (consum de alcool, droguri, alte substanţe 
toxice, internet, jocuri de noroc etc.) etc. 
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Indicatorii POR 

 

Indicator Definiție Unitate de 
măsură 

Persoane care trăiesc în 
zone urbane unde s-au 
implementat strategii 
integrate de dezvoltare 
locală /nr. persoane - 1S46 

Numărul de persoane care trăiescîn zone urbane unde 
s-au implementat strategii integrate de dezvoltare 
locală. 
 
 

 
19.444  
Persoane 

Spații deschise create sau 
reabilitate în zonele urbane 
–CO38 

Suprafața spațiilor/terenurilor supuse intervențiilor 
prin proiect. Include zonele verzi, piețe publice, 
scuaruri, părculețe, locuri de joacă pentru copii, 
facilități pentru activități sportive și recreaționale (ex. 
terenuri de sport, etc.), precum și  străzile urbane 
create, modernizate, reabilitate prin proiect. 

42.400 
Metri pătrați  

Clădiri publice sau 
comerciale construite sau 
renovate în zonele urbane –
CO391 

Suprafața clădirilor pentru activități educative, 
culturale și recreative, etc. construite/ 
reabilitate/modernizate prin proiect. 

10.500 
Metri pătrați  

 

 

 

 

MANAGER, 

 

 

EXPERT TEHNIC 1         EXPERT TEHNIC 2 

 

 
1 Definitie standard a indicatorului conform Regulamentului CE (în cazul PI 9.1, indicatorul se referă doar la clădiri 

publice) 


