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ANEXA 1 –  DEFINIȚIILE INDICATORILOR DE REZULTAT ȘI REALIZARE 

 

 INDICATORI DE REALIZARE 

 

1. 4S129 Persoane (cursanți, studenți) care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la 

școală la viața activă, din care: 

 

 4S129.1. roma 

 4S129.2. din mediul rural 

 4S129.3. netradiționali 

 4S129.4. SEN 

Definiții: 

”Studentul” este persoana care participă la cursurile unei unități de învățământ superior 

public sau privat.  

Sursa: Legea educației naționale 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 

”Studenții netradiționali” sunt adulți care au amânat înscrierea în învățământul terțiar (nu 

au intrat la facultate în același an calendaristic în care au absolvit liceul). 

Sursa: Legea educației naționale 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 

SEN - Special education needs (CES -Cerințe/nevoi educative speciale) reprezintă necesitățile 

educaționale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educației, adaptate 

particularităților individuale și celor caracteristice unei anumite deficiențe/dizabilități sau 

tulburări/dificultăți de învățare ori de altă natură, precum și o asistență complexă (medicală, 

socială, educațională etc.). Cerințele/nevoile educative speciale sunt documentate printr-un 

certificat medical eliberat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.  

Sursa: Adaptat după Legea educației naționale 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare 
 

“Persoane din zona urbană/ rurală” – persoane care domiciliază în zone urbane/ rurale (sat/ 

comună) conform Legii 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

național -Capitolul IV Rețeaua de localități, Anexa I.6.“Persoane care aparțin minorității 

roma” - definite ca persoane care se declară că aparțin minorității roma. 

Sursa: Legea 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, cu 

modificările și completările ulterioare 

In cadrul acestui indicator sunt cuantificati si studentii doctoranzi. 

 

 INDICATORI DE REZULTAT 

 

1. 4.S.116 Cursanți/ studenți care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de 

participant, din care: 
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 4S116.1 roma. 

 4S116.2 din zona rurală 

 4S116.3 netradiționali 

 4S116.4 SEN. 

Definiții: 

”Loc de muncă” - cadrul în care se desfășoară o activitate din care se obține un venit și în 

care se materializează raporturile juridice de muncă sau raporturile juridice de serviciu. O 

persoană se consideră că are un loc de muncă dacă aceasta a prestat muncă pentru salariu 

sau profit în săptămâna de referință. Angajarea se realizează în baza unui contract individual 

de muncă, conform art. 10 din Codul Muncii. În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 

–Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările se vor lua în considerare toate 

tipurile de contract de muncă, inclusiv cele cu timp parțial. Se vor lua în considerare toate 

tipurile de ocupare, inclusiv PFA, întreprindere individuală și întreprindere familială, în 

conformitate prevederile OUG nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfășurarea activităților 

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile 

familiale.  

”Încetare a calității de participant” reprezintă intervalul de maxim 6 luni de la momentul 

semnarii contractului de subventie pentru acordarea ajutorului de minimis pentru 

intreprinderea infiintata de participant. 

2. 4S144 Locuri de muncă create și existente  urmare a sprijinului primit de IMMuri la 6 

luni după terminarea sprijinului: 

In sensul prezentului apel, acest indicator cuantifica numarul locurilor de munca create in 

cadrul intreprinderilor infiintate pentru angajatii care nu fac parte din grupul tinta al 

proiectului si/sau angajatii care nu au fost cuantificati la indicatorul 4S116, respectiv 

angajatii proveniti din membrii grupului tinta ale caror planuri de afaceri nu au fost 

selectate . 

 

 


