
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Anexa nr. 5 - Sistem de indicatori de monitorizare și evaluare 



Sistem de indicatori de monitorizare și evaluare

Priorităţi şi măsuri Grup ţintă Beneficiari eligibili
Sursa de 

finanţare
Indicator/UM

Sursa de verificare a 

indicatorului

Măsura 1.1: Parteneriate pentru 

dezvoltare/actualizare curricula educațională și 

sincronizarea ofertei de pregătire cu nivelul 

tehnologic actual din domeniile prioritare smart

Cadre didactice din sistemul de 

învăţământ public regional, 

personal din conducerea 

companiilor regionale

Licee tehnologice, școli profesionale şi 

duale, universităţi, parteneriate între 

acestea, parteneriate intre acestea și 

firme din domeniile de specializare 

inteligentă

POEO 2021-2027

 ERASMUS Plus

*Output: (IS01) Număr de beneficiari de 

finantare; (IS02) Valoare asistenta financiara 

atrasa (Eur)

*Rezultat: (IREZ4) Mecanisme, metodologii, 

proceduri, instrumente, programe, 

standarde, aprobate/acreditate/utilizate                   

(IREZ3) Participanți ce obțin o 

calificare/certificare la finalizarea 

intervenției 

Măsura 1.2. Facilitarea stagiilor de practica a

elevilor, studenților, masteranzilor, doctoranzilor

în industrie și dezvoltarea activităților extrașcolare

dedicate creativității și atitudinii inovative

Elevi, studenţi şi masteranzi, 

doctoranzi și profesori din 

sistemul de învăţământ regional, 

personal din conducerea 

companiilor regionale

Licee tehnologice, școli profesionale şi 

duale, universităţi, EITT, cluburi ale 

copiilor sau alte organizaţii similare, în 

parteneriat cu firme din domeniile de 

specializare inteligentă

POEO 2021-2027

ERASMUS Plus

*Output: (IS01) Număr de beneficiari de 

finantare; (IS02) Valoare asistenta financiara 

atrasa (Eur)                           

*Rezultat: (IREZ3) Participanți ce obțin o 

calificare/certificare la finalizarea 

intervenției 

Măsura 1.3. Dezvoltarea aptitudinilor pedagogice

în învățământul preuniversitar și universitar

regional și familiarizarea cadrelor didactice cu

noile trenduri şi tehnologii relevante pentru

domeniile Smart 

Cadre didactice din învățământul 

preuniversitar tehnic profesional 

si dual, universități, personal din 

conducerea companiilor 

regionale 

Licee tehnologice, școli profesionale şi 

duale, universităţi, parteneriate între 

acestea și firme din domeniile de 

specializare inteligentă

POEO 2021-2027

ERASMUS Plus

*Output: (IS01) Număr de beneficiari de 

finantare; 

(IS02) Valoare asistenta financiara atrasa 

(Eur)                                  

 *Rezultat: (IREZ4) Mecanisme, metodologii, 

proceduri, instrumente, programe, 

standarde, aprobate/acreditate/utilizate                   

(IREZ3) Participanți ce obțin o 

calificare/certificare la finalizarea 

intervenției 

Impact:

o Numar participanti cu competente/certificari/calificari crescute la finalizarea interventiei 

*Autoritati de Management 

ale programelor 

operationale, Secretariat 

Tehnic programe 

internationale si 

guvernamentale         

*Beneficiari regionali                                           

*Studiu de evaluare regional

Prioritatea orizontală 1:

Dezvoltarea competenţelor pentru inovare
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Măsura 2.1: Dezvoltarea capacității ecosistemului

antreprenorial de inovare pentru crearea,

maturizarea și internaționalizarea start-up / spin-

off în domenii de specializare inteligentă 

Antreprenori, intraprenori, 

angajați companii, elevi, 

studenţi, masteranzi și 

doctoranzi 

Entități cu statut de 

incubator/accelerator de afaceri, 

centru de afaceri, parc industrial

POR 2021-2027 Output: (RCO01) intreprinderi sprijinite; 

(RCO05) start-up sprijinite; 

(RCO 15) capacitati de incubare create;                           

Rezultat:  (RCR03): IMM care introduc 

inovatie de produs sau de proces; 

(RCR18) IMM care folosesc incubatorul 

dupa infiintare

Măsura 2.2 Sprijin pentru dezvoltarea tehnologică 

și durabilă a companiilor inovative

2.2.1 Investitii pentru dezvoltarea tehnologica a 

IMM

2.2.2 Investitii pentru digitalizarea IMM

2.2.3 Investitii pentru introducerea de solutii de 

economie circulara in IMM                                        

2.2.4 Investitii pentru introducerea de solutii 

inovative in intreprinderi

Angajați companii IMM POR 2021-2027

POCIDIF 2021-2027

PO Dezvoltare 

Durabila 2021-2027

*Ouput 2.2.1, 2.2.3 si 2.2.4:(RCO01) Numar 

de intreprinderi sprijinite (din care micro, 

mici, mijlocii si mari) 

*Rezultat 2.2.1 si 2.2.3: (RCR02) Investitii 

private care cofinanteaza fondurile publice  

(din care:granturi,  instrumente financiare) ; 

(RCR03) IMM care introduc inovatie de 

produs sau proces; (RCR19) Intreprinderi cu 

cifra de afaceri marita

*Output 2.2.2:(RCO13) Valoare servicii si 

produse digitale dezvoltate pentru 

intreprinderi 

*Rezultat 2.2.2: Intreprinderi care ating un 

nivel ridicat de maturitate digitala (RCR13)

Măsura 2.3: Sprijin pentru implementarea de către

IMM inovative a unor instrumente financiare

Antreprenori

Angajați din companii

Organizații cu statut de intermediar 

financiar 

Bănci 

POCIDIF 2021-2027 *Ouput: Numar de intreprinderi sprijinite 

(RCO01)

*Rezultat: Investitii private care 

cofinanteaza fondurile publice  (RCR02) 

Măsura 2.4: Soluții smart pentru dezvoltarea 

comunităților locale

Angajați autorități publice locale

Cetățeni, companii, societate 

civilă

Autorități publice locale, furnizori 

soluții Smart 

POR 2021-2027 *Output: (IS01) Numar beneficiari de 

finantare,  

(RCO14) solutii de digitalizare dezvoltate 

pentru administratia publica

*Rezultat: (RCR11) Utilizatori de servicii si 

aplicatii digitale publice 

Sprijinirea creării de noi companii inovative și creșterii întreprinderilor active din Regiunea Nord-Est
Impact:

o Evolutia numarului start-upurilor care beneficiaza de sprijin si supravietuiesc dupa 1an                                                                                                                                                

o Evolutie numar IMM care introduc inovatie de produs sau proces                                                                                                                                             

o Evolutia IMM care ating un nivel ridicat de maturitate digitala (peste 5)

Prioritatea orizontală 2:

*Autoritati de Management 

ale programelor 

operationale, Secretariat 

Tehnic programe 

internationale si 

guvernamentale         

*Beneficiari regionali  

*Studiu de evaluare regional 
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*Autoritati de Management 

ale programelor 

operationale, Secretariat 

Tehnic programe 

internationale si 

guvernamentale         

*Beneficiari regionali

Măsura 3.2 Promovarea colaborării între 

organizațiile CDI și mediul de afaceri

Cercetători, cadre didactice 

universități, angajați companii 

Organizații de cercetare publice sau 

private, companii, parteneriate între 

acestea 

POR 2021-2027

POCIDIF 2021-2027

PO Sănătate 2021-

2027

*Output: (IS01) Numar beneficiari de 

finantare; 

(RCO 07) Numar entitati CDI care participa 

in proiecte comune, 

(RCO10) Numar intreprinderi care participa 

in proiecte comune  

*Rezultat: (RCR 03) Numar IMM care 

introduc inovatie de produs sau proces,  

(RCR08) Numar publicatii rezultate din 

proiect  

Măsura 3.3 Dezvoltarea capacității de transfer

tehnologic regionale 

Angajați din IMM-uri,

organizații CDI,

entități de cercetare-dezvoltare-

inovare și transfer tehnologic 

acreditate

Măsura 3.1 Consolidarea capacității de cercetare-

inovare la nivel regional, ca răspuns la nevoile

identificate în EDP

Cercetători, cadre didactice 

universități 

Organizații de cercetare, publice sau 

private 

POR 2021-2027

POCIDIF 2021-2027

PO Sănătate 2021-

2027

Entități de cercetare-dezvoltare-inovare 

și transfer tehnologic, acreditate, 

organizatii CDI, IMM-uri

POCIDIF 2021-2027  *Ouput:(IS01) Numar beneficiari de 

finantare;    

(RCO 06) Numar cercetatori care lucreaza in 

entitatile sprijinite 

*Rezultat: (RCR 06) Numar aplicatii de 

brevet depuse;     

Dezvoltarea capacității regionale de cercetare-dezvoltare și promovarea colaborării cu industria

 *Output: (IS01) Numar beneficiari de 

finantare;  

(RCO06) Numar de cercetatori (echivalent 

norma intreaga anuala) care lucreaza in 

entitatile CDI sprijinite                                                         

*Rezultat: (RCR 06) aplicatii de brevet 

depuse; 

(RCR 08) publicatii din proiectele sustinute 

Impact:

o Evolutia numarului de brevete detinute de organizatiile CDI la nivel regional                                                                                                                                                                    

o Evolutia numarului de IMM care introduc inovare (de produs sau proces)

Prioritatea 3: 
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Măsura 4.1: Crearea și consolidarea rețelelor de

afaceri şi a clusterelor

Companii din Regiune

Entități de Management și 

membrii ai reţelelor de afaceri şi 

ai clusterelor constituite la nivel 

regional

Entități de Management Clustere si 

rețele de afaceri

Companii

POR 2021-2027 *Output: (RCO01) Numar de intreprinderi 

sprijinite 

*Rezultat: (RCR03) IMM care introduc 

inovatie de produs sau proces 

Măsura 4.2: Promovarea cooperării interregionale 

și internaționale în domeniul CDI 

Angajatii unor organizaţii CDI 

publice, organizaţii CDI membre 

ale reţelelor de afaceri şi ale 

clusterelor constituite la nivel 

regional, entitati de 

management ale unor Reţele de 

afaceri şi clustere constituite la 

nivel regional

Organizaţii CDI publice, organizatii CDI 

membre ale reţelelor de afaceri şi ale 

clusterelor constituite la nivel regional

Entitati de management ale unor 

Reţele de afaceri şi clustere constituite 

la nivel regional

POR 2021-2027

POCIDIF 2021-2027

Orizont Europa

Interreg Europe

Interreg Danube

*Output:(RCO07) Numar entitati CDI care 

participa in proiecte comune  

(RCO10) Numar intreprinderi care participa 

in proiecte comune 

 (IS02) Valoare asistenta financiara atrasa de 

beneficiari

*Rezultat: (RCR03) Numar intreprinderi care 

introduc inovare de produs sau proces 

Măsura 4.3: Atragerea investițiilor străine directe

în domenii prioritare Smart

Potențiali investitori

Străini

Autorități publice locale și companii

ADR Nord-Est

Resurse proprii 

promotori proiecte

*Output: (IS01) Numar beneficiari de 

investitii 

 (IS02)  Valoare investitie atrasa 

*Rezultat: (RCR03) Numar intreprinderi care 

introduc inovare de produs sau proces  

*Autoritati de Management 

ale programelor 

operationale, Secretariat 

Tehnic programe 

internationale si 

guvernamentale         

*Beneficiari regionali

*Studiu de evaluare regional

Prioritatea orizontală 4: 
Sprijinirea iniţiativelor de clusterizare şi internaționalizare
Impact:

o Evolutia numarului de IMM care introduc inovare (de produs sau proces)                                                                                                                           

o Număr de proiecte in colaborare internationala  promovate                     

4



Măsura 5.2: Dezvoltarea competentelor la nivelul

entităților implicate în procesul de descoperire

antreprenorială

5.2.1 dezvoltarea competentelor la nivelul

entitatilor implicate in procesul de descoperire

antreprenoriala

5.2.2 Crearea One-stop-shop 

5.2.3 Crearea DIH                          

Membrii ecosistemului de 

inovare regional (reprezentanții 

cvadruplului helix)

promotori de proiecte inovative 

Furnizori servicii asistență tehnică și 

formare care își asumă dezvoltarea one-

stop-shop

Entitate delegată pentru 

managementul DIH

POR 2021-2027

POAT 2021-2027

CE DG Reform                                        

PED

*Output:  (IS01) Numar beneficiari de 

finantare;  

(IS02) Valoare asistenta financiara atrasa 

(EUR) 

*Rezultat: (IREZ4) Mecanisme, metodologii, 

proceduri, instrumente, programe, 

standarde, aprobate/acreditate/utilizate; 

(IREZ3) Participanți ce obțin o 

calificare/certificare la finalizarea 

intervenție

Cod indicator 

ISS1

ISS2

ISS3

ISS4

Măsura 5.1: Dezvoltarea capacității administrative 

a actorilor implicați în elaborarea, implementarea,  

monitorizarea, evaluarea și revizuirea RIS3 Nord-

Est

Angajații ADR Nord-Est, membrii 

Consorţiului Regional de Inovare 

Nord-Est, membrii ecosistemului 

de inovare regional 

(reprezentanții cvadruplului 

helix)

Furnizori servicii asistență tehnică și 

formare 

POR 2021-2027 POAT 

2021-2027

CE DG Reform

Indicator de sector

Denumire indicator/UM

Numărul mediu al salariaților din sector

Numar unităților locale active din sector

Pondere cercetatori in entitatile sprijinite (FTE) raportat 

la numar total cercetatori

Pondere brevete din proiectele sprijinite raportat la total 

inregistrat la nivel regional

Prioritatea orizontală 5:

Capacitate administrativă și asistență tehnică

Sursa de verificare

 *Statistici INSR

*REGISTRUL COMERTULUI                               

*MFP                                                                      

*Studiu de evaluare regional 

*Autoritati de Management 

ale programelor 

operationale, Secretariat 

Tehnic programe 

internationale si 

guvernamentale         

*Beneficiari regionali

*Studiu de evaluare regional 

*Output:  (IS01) Numar beneficiari de 

finantare;  

(IS02) Valoare asistenta financiara atrasa 

(EUR) 

*Rezultat: (IREZ4) Mecanisme, metodologii, 

proceduri, instrumente, programe, 

standarde, aprobate/acreditate/utilizate; 

(IREZ3) Participanți ce obțin o 

calificare/certificare la finalizarea 

intervenție

Impact:

o Evolutia numărului de proiecte RIS3 Nord-Est implementate cu asistenta financiara nerambursabila in perioada 2021-2027 fata de 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                 

o Evolutia asistentei financiare nerambursabile atrasa in perioada 2021-2027 fata de 2014-2020                                                           
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Descriere indicatori de monitorizare și evaluare

Cod indicator Denumire indicator Tip indicator Unitate de masură Valoare de referință Ținta 2029 Definiție indicator
Moment măsurare 

realizare indicator
Sursa de verificare 

ISO1 Număr de beneficiari de finantare Output nr. beneficiari

196

 (pentru perioada de 

programare 2014-2020)

2323

Indicatorul ia in considerare numarul de promotori eligibili 

care sunt beneficiari de programe avand proiecte de 

specializare inteligenta

Publicare lista 

beneficiari de finantare 

*Autoritati de Management ale programelor 

operationale, Secretariat Tehnic programe 

internationale si guvernamentale         

*Beneficiari regionali                                   

*Studiu de evaluare regional 

ISO2 Valoare asistenta financiara atrasa Output mil. euro

203,39 mil.Euro

 (pentru perioada de 

programare 2014-2020)

593,2 milEuro

Indicatoul se refera la valoarea atrasa (mil.Euro) in regiune 

aferenta proiectelor de specializare inteligenta finanțate, 

conform acordurilor de finantare semnate

Publicare lista 

beneficiari de finantare 

*Autoritati de Management ale programelor 

operationale, Secretariat Tehnic programe 

internationale si guvernamentale         

*Beneficiari regionali                                  

*Studiu de evaluare regional 

RCO01
Numar de intreprinderi sprijinite (din 

care micro, mici, mijlocii si mari)  
Output nr. intreprinderi  0 2235

Indicatorul ia în considerare toate întreprinderile care 

primesc sprijin monetar sau în natură din FEDR și din 

Fondul de coeziune, intreprinderile sunt organizatii 

orientate spre profit care produc bunuri sau servicii 

pentru a satisface nevolile pietii (întreprindere desfășoară 

una sau mai multe activități la una sau mai multe locații)

Finalizare output care 

a beneficiat de sprijin 

financiar

*Autoritati de Management ale programelor 

operationale, Secretariat Tehnic programe 

internationale si guvernamentale; 

*Beneficiari regionali                                  

*Studiu de evaluare regional 

RCO05 Start-upuri sprijinite Output nr. intreprinderi  0 68
Numărul de Start-upuri care primesc sprijin monetar sau 

în natură din FEDR și din Fondul de coeziune

Finalizare output care 

a beneficiat de sprijin 

financiar

*Autoritati de Management ale programelor 

operationale, Secretariat Tehnic programe 

internationale si guvernamentale         

*Beneficiari regionali                                 

*Studiu de evaluare regional 

RCO06

Numar de cercetatori (echivalent 

norma intreaga anuala) care lucreaza 

in entitatile CDI sprijinite

Output
locuri de munca (echivalent 

norma intreaga anual)
0 78

Numărul de cercetători care utilizează direct, în linia lor de 

activitate, facilitatea de cercetare sau echipamentul 

pentru care se acordă sprijinul.  Proiectul trebuie să 

îmbunătățească facilitatea de cercetare sau calitatea 

echipamentelor de cercetare.

Cercetatori care 

lucreaza in 

infrastructura de 

cercetare in timpul 

anului in care 

demareaza proiectul. 

*Autoritati de Management ale programelor 

operationale, Secretariat Tehnic programe 

internationale si guvernamentale; 

*Beneficiari regionali                                 

*Studiu de evaluare regional 

RCO07
Numar de entitati CDI care participa in 

proiecte de cercetare in parteneriat 
Output nr. entitati CDI 0 14

Numărul de instituții de cercetare sprijinite care 

cooperează în proiecte comune de cercetare. Un proiect 

comun de cercetare include cel puțin o instituție de 

cercetare și un alt partener (cum ar fi o întreprindere, o 

altă instituție de cercetare etc.)

Valori atinse masurate 

la finalizarea activitatii 

CDI care beneficiat de 

sprijin financiar

*Autoritati de Management ale programelor 

operationale, Secretariat Tehnic programe 

internationale si guvernamentale; 

*Beneficiari regionali                                                                                        

 *Studiu de evaluare regional 

RCO10
Numar intreprinderi care participa in 

proiecte comune 
Output nr. intreprinderi  0 15

Numărul de întreprinderi care cooperează în proiecte de 

cercetare comune cu instituții de cercetare. Cooperarea în 

activitățile de cercetare și dezvoltare poate fi nouă sau 

existentă și ar trebui să dureze cel puțin pe durata 

proiectului sprijinit. Indicatorul acoperă participările 

active la proiecte comune de cercetare și exclude 

acordurile contractuale fără cooperare activă în cadrul 

proiectului sprijinit.

Valori atinse masurate 

la finalizarea activitatii 

CDI care beneficiat de 

sprijin financiar

*Autoritati de Management ale programelor 

operationale, Secretariat Tehnic programe 

internationale si guvernamentale; 

*Beneficiari regionali                                   

*Studiu de evaluare regional 
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Cod indicator Denumire indicator Tip indicator Unitate de masură Valoare de referință Ținta 2029 Definiție indicator
Moment măsurare 

realizare indicator
Sursa de verificare 

RCO13
Valoare servicii si produse digitale 

dezvoltate pentru intreprinderi 
Output Euro 0 57,11 mil. Euro                          

Valoarea totală a serviciilor digitale, a produselor sau a 

proceselor recent dezvoltate sau modernizate semnificativ 

pentru întreprinderi prin proiecte sprijinite. 

Finalizare output care 

a beneficiat de sprijin 

financiar

*Autoritati de Management ale programelor 

operationale, Secretariat Tehnic programe 

internationale si guvernamentale;

 *Beneficiari regionali                                    

*Studiu de evaluare regional 

RCO14

Institutii publice care beneficiaza de 

sprijin pentru a dezvolta servicii si 

aplicatii digitale 

Output nr. institutii publice 0 82

Numărul de instituții publice sprijinite pentru dezvoltarea 

sau actualizarea semnificativă a serviciilor, produselor și 

proceselor digitale în contextul acțiunilor de guvernare 

electronică.

Finalizare output care 

a beneficiat de sprijin 

financiar

*Autoritati de Management ale programelor 

operationale, Secretariat Tehnic programe 

internationale si guvernamentale; 

*Beneficiari regionali                            

*Studiu de evaluare regional         

RCO15 Capacitati de incubare create Output nr. intreprinderi  0 68
Numărul de întreprinderi care pot fi deservite anual de un 

nou incubator de afaceri creat.

Dupa crearea 

capacitatii de incubare 

prin proiectul care a 

beneficiat de sprijin

*Autoritati de Management ale programelor 

operationale, Secretariat Tehnic programe 

internationale si guvernamentale; 

*Beneficiari regionali                                 

*Studiu de evaluare regional 

RCR02

Investitii private care cofinanteaza 

fondurile publice  (din care:granturi,  

instrumente financiare) 

Rezultat mil. euro 0 144,9245 mil. 

Contribuția privată totală cofinanțând proiectele sprijinite 

în care forma de sprijin este o subvenție sau se bazează pe 

instrumente financiare. Indicatorul acoperă și partea 

neeligibilă a costului proiectului, inclusiv TVA. 

Semnare contract de 

finantare

*Autoritati de Management ale programelor 

operationale, Secretariat Tehnic programe 

internationale si guvernamentale; 

*Beneficiari regionali                                  

*Studiu de evaluare regional 

RCR03
Numar IMM care introduc inovatie de 

produs sau proces 
Rezultat nr. intreprinderi  0 273

Numărul de IMM-uri care introduc inovații de produs sau 

de proces datorită sprijinului oferit. Indicatorul acoperă și 

microîntreprinderile.

Cel putin un an dupa 

finalizare output in 

proiectul care a 

beneficat de sprijin.

*Autoritati de Management ale programelor 

operationale, Secretariat Tehnic programe 

internationale si guvernamentale; 

*Beneficiari regionali                                 

 *Studiu de evaluare regional 

RCR06 Aplicatii de brevet depuse Rezultat nr. aplicatii 0 7

Numărul de cereri de brevet depuse și validate, care se 

datorează proiectelor sprijinite. Proiectul sprijinit ar trebui 

să aibă o contribuție clar identificabilă la brevetul pentru 

care este depusă cererea.

Cel putin un an dupa 

finalizare output in 

proiectul care a 

beneficat de sprijin.

*Autoritati de Management ale programelor 

operationale, Secretariat Tehnic programe 

internationale si guvernamentale; 

*Beneficiari regionali                                  

*Studiu de evaluare regional 

RCR08
Numar publicatii rezultate din 

proiectele sprijinite  
Rezultat nr. publicatii (peer-reviewed) 0 43

Numărul de publicații din proiectele sprijinite. Publicațiile 

pot fi sub formă de articole sau cărț, iar contribuția 

proiectului sprijinit ar trebui să fie clar identificabilă.

Cel putin un an dupa 

finalizare output in 

proiectul care a 

beneficat de sprijin.

*Autoritati de Management ale programelor 

operationale, Secretariat Tehnic programe 

internationale si guvernamentale; 

*Beneficiari regionali                                 

 *Studiu de evaluare regional 
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Cod indicator Denumire indicator Tip indicator Unitate de masură Valoare de referință Ținta 2029 Definiție indicator
Moment măsurare 

realizare indicator
Sursa de verificare 

RCR11
Utilizatori de servicii si aplicatii digitale 

publice  
Rezultat nr. persoane (utilizatori unici) 0 1225020

Numărul anual de utilizatori ai serviciilor publice digitale, 

produselor și proceselor dezvoltate recent sau 

modernizate semnificativ. Actualizările semnificative 

acoperă doar funcționalități noi.

Cel putin un an dupa 

finalizare output in 

proiectul care a 

beneficat de sprijin.

*Autoritati de Management ale programelor 

operationale, Secretariat Tehnic programe 

internationale si guvernamentale; 

*Beneficiari regionali                                  

*Studiu de evaluare regional 

RCR13
Intreprinderi care ating un nivel ridicat 

de maturitate digitala 
Rezultat nr. intreprinderi  0 1057

Numărul de întreprinderi sprijinite care ating intensitate 

digitală ridicată ca urmare a proiectelor sprijinite.

Cel putin un an dupa 

finalizare output in 

proiectul care a 

beneficat de sprijin.

*Autoritati de Management ale programelor 

operationale, Secretariat Tehnic programe 

internationale si guvernamentale; 

*Beneficiari regionali                                

 *Studiu de evaluare regional 

RCR18
IMM care utilizeaza serviciile de 

incubare anual dupa crearea acestuia 
Rezultat nr. intreprinderi  0 49

Numărul anual de întreprinderi care utilizează capacitatea 

de incubație creată cu ajutorul. Pentru incubatoarele de 

afaceri noi, indicatorul de bază este 0. Pentru o capacitate 

suplimentară de incubare, indicatorul de bază indică 

numărul anual de întreprinderi care utilizează serviciile de 

incubator înainte de intervenție.

Un an dupa realizarea 

capacitatii de incubare 

sprijinita prin proiect.

*Autoritati de Management ale programelor 

operationale, Secretariat Tehnic programe 

internationale si guvernamentale; 

*Beneficiari regionali                                 

 *Studiu de evaluare regional 

RCR19 Intreprinderi cu cifra de afaceri marita Rezultat nr. intreprinderi  0 660

Numărul de întreprinderi sprijinite pentru susținerea sau 

realizarea creșterii cifrei de afaceri. Indicatorul ia în 

considerare întreprinderile pentru care cifra de afaceri 

anuală pentru anul fiscal după anul de finalizare a 

producției este cel puțin la fel de mare ca și creșterea 

cifrei de afaceri anuale din anul anterior începerii 

proiectului.

Sfarsitul anului fiscal 

urmator anului in care 

se finalizeaza output.

*Autoritati de Management ale programelor 

operationale, Secretariat Tehnic programe 

internationale si guvernamentale; 

*Beneficiari regionali                                  

*Studiu de evaluare regional 

IREZ4

 Mecanisme, metodologii, proceduri, 

instrumente, programe, standarde, 

aprobate/acreditate/utilizate                 

Rezultat

nr. mecanisme, metodologii, 

proceduri, instrumente, 

programe, standarde

0 7

 Nr. de Mecanisme, metodologii, proceduri, instrumente, 

programe, standarde, aprobate/acreditate/utilizate in 

domeniile regionale de specializare inteligenta      

Finalizare output care 

a beneficiat de sprijin 

financiar

*Autoritati de Management ale programelor 

operationale, Secretariat Tehnic programe 

internationale si guvernamentale; 

*Beneficiari regionali                                  

*Studiu de evaluare regional 

IREZ3

Participanți ce obțin o 

calificare/certificare la finalizarea 

intervenției 

Rezultat nr. persoane 0 2921

Nr. de absolventi cu diploma/calificare in domeniile 

regionale de specializare inteligenta la finalizarea 

interventiei

Finalizare output care 

a beneficiat de sprijin 

financiar

*Autoritati de Management ale programelor 

operationale, Secretariat Tehnic programe 

internationale si guvernamentale; 

*Beneficiari regionali                                  

*Studiu de evaluare regional 

ISS1
Evolutie numar unităților locale active 

din sector
Sector % crestere 0

10% (pentru 

toate sectoarele)
Nr. de unitati locale active din Regiunea Nord-Est

Publicare informatii 

statistice aferente 

2029

 *Statistici INSR

*REGISTRUL COMERTULUI                               

*MFP                                                                      

*Studiu de evaluare regional 

ISS2
Evolutie număr mediu al salariaților din 

sector
Sector % crestere 0

10% (pentru 

toate sectoarele)
Nr. mediu al salariatilor din Regiunea Nord-Est

Publicare informatii 

statistice aferente 

2029

 *Statistici INSR

*REGISTRUL COMERTULUI                               

*MFP                                                                      

*Studiu de evaluare regional 
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Cod indicator Denumire indicator Tip indicator Unitate de masură Valoare de referință Ținta 2029 Definiție indicator
Moment măsurare 

realizare indicator
Sursa de verificare 

ISS3

Pondere cercetatori in entitatile 

sprijinite (FTE) raportat la numar total 

cercetatori

Sector % 0

5% 

(pt toate 

sectoarele)

Raportul dintre nr. de cercetatori din entitatile sprijinite 

(RCO06) si nr. Total de crcetatori din Regiunea Nord-Est, 

exprimat in echivalent norma intreaga (FTE) (2029)

Publicare informatii 

statistice aferente 

2029

 *Statistici INSR

*REGISTRUL COMERTULUI                               

*MFP                                                                      

*Studiu de evaluare regional 

ISS4

Pondere brevete din proiectele 

sprijinite raportat la total inregistrat la 

nivel regional

Sector % 0

4%

(pt toate 

sectoarele)

Raportul dintre nr. de brevete depuse si validate din 

proiectele sprijinite (RCR06) si nr. Total de brevete depuse 

si validate din Regiunea Nord-Est, exprimat in echivalent 

norma intreaga (FTE) (2029)

Publicare informatii 

statistice aferente 

2029

 *Statistici INSR

*REGISTRUL COMERTULUI                               

*MFP                                                                      

*Studiu de evaluare regional 
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