
Anexa nr.2 
Informaţii despre rezultate şi indicatori 

 
I.1. Programul: Administrarea finanţelor publice 
 
Ministerul Finanţelor Publice 
 

Rezultatul acţiunii nr.1.1. Titlu: Pregătire profesională oferită personalului din structurile 
Ministerului Finanţelor Publice 

Indicatori de performanţă / rezultat Modalitatea de calcul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Numărul de participanţi la 

programele de formare organizate 
în structurile MFP prin SFPV 

9.370 9.826 5.500 5.800 6.100 6.500 6.600 

Informaţii despre indicator 

Titlul indicatorului 
 

Numărul de participanţi la programele de formare organizate în 
structurile MFP prin SFPV 

Frecvenţa măsurării 
(într-o perioadă de timp dată) 

Săptămânal (tabloul de bord), 
Trimestrial, anual (control managerial) 

Sursa informaţiilor Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă 
Mecanismul de colectare a datelor  

Ultimul rezultat cunoscut An: 2008 
 Valoare: 9.826 

Tendinţa prognozată a evoluţiei 
(crescătoare / descrescătoare) Crescătoare, începând cu anul 2010 

 
 
Proiectul ”Dezvoltarea şi implementarea instrumentului de evaluare a performanţelor la nivelul 
aparatului central al Ministerului Finanţelor Publice: Balanced Scorecard - Tabloul de Bord”: 

Rezultatul acţiunii nr. 1.2. Aplicaţia informatică Balanced Scorecard – Tablou de Bord 
implementată la nivelul MFP 

Indicatori de performanţă / rezultat Modalitatea de calcul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Nr. aplicaţii informatice - - - - 1 - - 

Informaţii despre indicator 

Titlul indicatorului Aplicaţia informatică Balanced Scorecard – Tablou de Bord 
implementată la nivelul MFP la finalul proiectului, în 2011 

Frecvenţa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată) 1/an 

Sursa informaţiilor  
MFP 

Mecanismul de colectare a 
datelor cantitativ 

Ultimul rezultat cunoscut An: na 
 Valoare: na 

Tendinţa prognozată a 
evoluţiei (crescătoare / 

descrescătoare) 
Crescătoare 

 
 
 
 
 
 



Proiectul „Un management eficient al resurselor economico–financiare şi umane la nivelul 
Ministerului Finanţelor Publice din aparatul central şi din structurile subordonate”: 

Rezultatul acţiunii nr. 1.3. Titlu: Formarea funcţionarilor publici din cadrul MFP în 
domeniul politicilor publice 

Indicatori de performanţă / rezultat Modalitatea de calcul 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Însumarea participanţilor la 
sesiunile de instruire (politici 

publice + planificare 
strategică) 

50 10 3 350 - - - 

Informaţii despre indicator 

Titlul indicatorului Numărul de funcţionari publici instruiţi în domeniul 
politicilor publici 

Frecvenţa măsurării 
(într-o perioadă de timp dată) 14 sesiuni de instruire 

Sursa informaţiilor Foile de prezenţă la sesiunile de instruire 
Mecanismul de colectare a 

datelor Colectarea foilor de prezenţă la sesiunile de instruire 

Ultimul rezultat cunoscut An: 2008 Valoare:10 
Tendinţa prognozată a 
evoluţiei (crescătoare / 

descrescătoare) 
Crescătoare, pe perioada derulării proiectului (2009-2010) 

 
 
 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 

 

Rezultatul acţiunii nr. 2.1. Titlul: Servicii de asistenţă  a contribuabililor îmbunătăţite şi 
proceduri fiscale simplificate 

Indicatorii de performanţă/rezultat Modalitatea de calcul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Număr de adrese soluţionate în 
termenul legal/Număr total de 

adrese 

 
99.2% 

 
99.5% 

 
99.6% 

 
99.7% 

 
99.7% 

 
99.8% 

 
99.9% 

Informaţii despre indicator 

Titlul indicatorului Gradul de soluţionare în termenul legal al adreselor 

Frecvenţa măsurării 
(într-o perioadă de timp dată) Lunar 

Sursa informaţiilor Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Mecanismul de colectare a datelor Baza unică de date Data Warehouse 

Ultimul rezultat cunoscut An:  Trim. I 2009 Valoare: 99,53% 
Tendinţa prognozată a evoluţiei 
(crescătoare/descrescătoare) Crescătoare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezultatul acţiunii nr. 2.2. Titlul: Servicii de asistenţă a contribuabililor îmbunătăţite 
şi proceduri fiscale simplificate 

Indicatorii de performanţă/rezultat Modalitatea de calcul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Suma obligaţiilor plătite integral şi în 
termen/Suma obligaţiilor de plată 

aşteptate conform declaraţiilor depuse 

 
79% 

 
80% 

 
81% 

 
82% 

 
83% 

 
84% 

 
85% 

Informaţii despre indicator 

Titlul indicatorului Gradul de conformare voluntara la plata obligatiilor 
fiscale (valoric) 

Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de 
timp dată) Lunar 

Sursa informaţiilor Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 

Mecanismul de colectare a datelor Baza unică de date Data Warehouse 

Ultimul rezultat cunoscut An:   Trim. I 2009 Valoare: 77.08% 
Tendinţa prognozată a evoluţiei 
(crescătoare/descrescătoare) Crescătoare 

Rezultatul acţiunii nr. 2.3. Titlul: Servicii de asistenţă a contribuabililor îmbunătăţite şi 
proceduri fiscale simplificate 

Indicatorii de performanţă/rezultat Modalitatea de calcul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Numărul de obligaţii plătite 

integral şi în termen/Numărul de 
obligaţii de plată aşteptate 

conform declaraţiilor depuse 

 
70,6% 

 
72% 

 
73% 

 
74% 

 
75% 

 
76% 

 
77% 

Informaţii despre indicator 

Titlul indicatorului Gradul de conformare voluntară la plată  (numeric) 
 

Frecvenţa măsurării (într-o 
perioadă de timp data) Lunar 

Sursa informaţiilor Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Mecanismul de colectare a 

datelor Baza unică de date Data Warehouse 

Ultimul rezultat cunoscut An: Trim. I 2009 Valoare: 67.02% 
Tendinţa prognozată a evoluţiei 
(crescătoare/descrescătoare) Crescătoare 



Rezultatul acţiunii nr. 3.1. Titlul: Eficienţă crescută a inspectorilor 
Modalitatea de calcul: Indicatorii de performanţă/rezultat 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
pj1 pf2 pj pf pj pf pj pf pj pf pj pf pj pf 

Număr de inspecţii 
efectuate/Număr inspectori 

activi 24 32 19 35 22 40 23 41 24 42 25 43 26 44
Informaţii despre indicator 

Titlul indicatorului: 
 Număr inspecţii efectuate de un inspector 

Frecvenţa măsurării (într-o 
perioada de timp data) Lunar 

Sursa informaţiilor Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Mecanismul de colectare a 

datelor Baza unică de date Data Warehouse 

Ultimul rezultat cunoscut An: Trim. I 2009 Valoare: 4,211 

Tendinţa prognozată a evoluţiei 
(crescătoare/descrescătoare) Crescătoare 

 
 

Comisia Naţională de Prognoză 

Rezultatul acţiunii nr. 4.1. Titlul: Organizarea de sesiuni de formare 
profesionala de specialitate 

Modalitatea de calcul: Indicatorii de performanţă/rezultat 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Numărul de persoane participante la cursuri 

de formare de profesională/ număr total de 
angajaţi ai CNP - - - 25% 35% 36% 37% 

Informaţii despre indicator 
Titlul indicatorului Rata de formare profesională de specialitate 

Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de timp 
dată) Trimestrial 

Mecanismul de colectare a datelor Raportare de către CNP în scris 
Ultimul rezultat cunoscut na 

Tendinţa prognozată a evoluţiei 
(crescătoare/descrescătoare) Crescătoare 

 
 

Rezultatul acţiunii nr. 4.2. Titlul: Elaborarea de studii 
Modalitatea de calcul: Indicatorii de performanţă/rezultat 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Numărul de studii contractate - 2 2 5 5 6 6 
Informaţii despre indicator 

Titlul indicatorului Număr de studii 
Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de timp dată) Semestrial 

Mecanismul de colectare a datelor Raportare de către CNP în scris 
Ultimul rezultat cunoscut 2 

Tendinţa prognozată a evoluţiei 
(crescătoare/descrescătoare) Crescătoare 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Persoane juridice 
2 Persoane fizice 



I.2. Programul: Managementul fondurilor U.E. 
Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 

Rezultatul acţiunii nr. 1.1 Titlu: Capacitatea consolidată de coordonare a implementării 
instrumentelor structurale 

Indicatori de performanţă / rezultat: Evenimente axate pe schimbul de 
experienţă cu privire la implementarea fondurilor şi aspecte tematice Modalitatea de calcul 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Număr evenimente  
- 

 
8 

 
10 

 
9 

 
11 

 
10 

 
9 

Informaţii despre indicator 

Titlul indicatorului: Evenimente axate pe schimbul de experienţă cu privire la 
implementarea fondurilor şi aspecte tematice 

Frecvenţa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată) 

 
Semestrial 

Sursa informaţiilor  
Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale 

Mecanismul de colectare a 
datelor 

 
Sistemul Informatic de Management al Informaţiei (SMIS) 

Ultimul rezultat cunoscut An: 2008 
 Valoare: 8 

Tendinţa prognozată a 
evoluţiei (crescătoare / 

descrescătoare) 
Variabilă 

 
 

Rezultatul acţiunii nr. 2.1 Titlu: Sistem administrativ corespunzător pentru gestionarea 
instrumentelor structurale 

Indicatori de performanţă / rezultat: 
Studii, analize, rapoarte strategii/Ghiduri şi alte documente 

metodologice Modalitatea de calcul 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Număr studii, analize, rapoarte 

strategii/ghiduri şi alte documente 
metodologice 

- - 34 25 6 23 15 

Informaţii despre indicator 
Titlul indicatorului: Sondaje/analize/materiale metodologice şi tehnice informative 

Frecvenţa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată) 

 
Semestrial 

 
Sursa informaţiilor 

 
Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale 

Mecanismul de colectare a datelor  
Sistemul Informatic de Management al Informaţiei (SMIS) 

 
Ultimul rezultat cunoscut 

 
An: 2006 

 
Valoare: 43 

Tendinţa prognozată a evoluţiei 
(crescătoare / descrescătoare) 

 
Variabilă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rezultatul acţiunii nr. 2.2. Titlu: Sistem administrativ corespunzător pentru gestionarea 
instrumentelor structurale 

Indicatori de performanţă / rezultat: Zile participant la instruire Modalitatea de calcul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Număr participanţi la sesiunile de 

formare 
 
- 

 
- 

 
6520 

 
6550 

 
6925 

 
10.375 

 
10.550 

Informaţii despre indicator 

Titlul indicatorului:  
Participanţi la sesiunile de formare 

Frecvenţa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată) 

 
Semestrial 

Sursa informaţiilor  
Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale 

Mecanismul de colectare a 
datelor 

 
Sistemul Informatic de Management al Informaţiei (SMIS) 

Ultimul rezultat cunoscut An: - 
 Valoare: - 

Tendinţa prognozată a evoluţiei 
(crescătoare / descrescătoare) 

 
Crescătoare 

 
 

Rezultatul acţiunii nr. 3.1. Titlu: SMIS funcţional şi operaţional, dezvoltat şi extins la nivelul 
structurilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale. 

Indicatori de performanţă / rezultat: Versiuni ale SMIS Modalitatea de calcul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Număr versiuni SMIS 

dezvoltate 
 
- 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Informaţii despre indicator 
 

Titlul indicatorului: 
 

Versiuni SMIS dezvoltate 
Frecvenţa măsurării (într-o 

perioadă de timp dată) 
 

Semestrial 

Sursa informaţiilor Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale 
 

Mecanismul de colectare a 
datelor 

 
Sistemul Informatic de Management al Informaţiei (SMIS) 

 
Ultimul rezultat cunoscut 

 
An: - 

 
Valoare: - 

Tendinţa prognozată a 
evoluţiei (crescătoare / 

descrescătoare) 

 
Crescătoare (2009-2010) 
Constantă (2010-2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rezultatul acţiunii nr. 4.1. 
Titlu: Diseminare coordonată la nivel naţional a mesajelor generale 

cu privire la instrumentele structurale. 
Planul de Acţiuni al ACIS pentru comunicare implementat 

Indicatori de performanţă / rezultat:  
Evenimente de comunicare şi promovare Modalitatea de calcul 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Număr evenimente de 
informare şi promovare 

 
- 

 
0 

 
20 

 
14 

 
16 

 
20 

 
15 

Informaţii despre indicator 
 

Titlul indicatorului: 
 

Evenimente de informare şi promovare 
Frecvenţa măsurării (într-o 

perioadă de timp dată) 
 

Semestrial 

Sursa informaţiilor  
Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale 

Mecanismul de colectare a 
datelor 

 
Sistemul Informatic de Management al Informaţiei (SMIS) 

Ultimul rezultat cunoscut An: 2008 
 Valoare: 0 

Tendinţa prognozată a 
evoluţiei (crescătoare / 

descrescătoare) 

 
Variabilă 

 
 

Rezultatul acţiunii nr. 4.2. Titlu: Planul de Acţiuni al ACIS pentru comunicare implementat 
Indicatori de performanţă / rezultat: 

Nivelul de conştientizare a populaţiei Modalitatea de calcul 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nivel estimat de conştientizare a 
polulaţiei 

 
- 

 
- 

 
8% 

 
9% 

 
10% 

 
11% 

 
12% 

Informaţii despre indicator 

Titlul indicatorului: Nivelul de conştientizare generală cu privire la instrumentele 
structurale 

Frecvenţa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată) 

 
2010 şi 2015 

Sursa informaţiilor  
Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale 

Mecanismul de colectare a 
datelor 

 
Sondaj 

Ultimul rezultat cunoscut An: - 
 Valoare: - 

Tendinţa prognozată a evoluţiei 
(crescătoare / descrescătoare) 

 
Crescătoare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Facilitatea Schengen 
 

Rezultatul acţiunii nr. 5.1. 
Titlu: Capacitate administrativă şi instituţională întărită, în 

vederea managerierii fondurilor europene alocate prin 
Facilitatea Schengen 

Indicatori de performanţă / rezultat Modalitatea de calcul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Număr sesiuni de instruire 

organizate pentru personalul 
implicat în derularea 

programului 

- 
 - - 9 - - - 

Informaţii despre indicator 
Titlul indicatorului Număr rapoarte de evaluare 

Frecvenţa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată) Anual 

Sursa informaţiilor Biroul Facilitatea Schengen din cadrul OPCP 
Mecanismul de colectare a 

datelor Monitorizare implementare proiecte 

Ultimul rezultat cunoscut An: na 
 Valoare: na 

Tendinţa prognozată a 
evoluţiei (crescătoare / 

descrescătoare) 
Crescătoare 

 
 

Rezultatul acţiunii nr. 5.2. Titlu: Procesul de implementare a obiectivelor Planului 
Indicativ Facilitatea Schengen 2007-2009 evaluat 

Indicatori de performanţă / rezultat Modalitatea de calcul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Număr rapoarte de evaluare 
- 
 - - 3 - - - 

Informaţii despre indicator 
Titlul indicatorului Număr rapoarte de evaluare 

Frecvenţa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată) Anual 

Sursa informaţiilor Unitatea centrală de evaluare din cadrul ACIS 
Mecanismul de colectare a 

datelor Monitorizare implementare proiecte 

Ultimul rezultat cunoscut An: na 
 Valoare: na 

Tendinţa prognozată a 
evoluţiei (crescătoare / 

descrescătoare) 
Crescătoare 

 
 
 
 
 
 
 
 



Facilitatea de Tranziţie 
 

Rezultatul acţiunii nr. 6.1. Titlu: Proiecte aprobate de Comisia Europeană 
Indicatori de performanţă / rezultat 

2007 2008 20093 2010 2011 2012 2013 Modalitatea de calcul - 
- 1 25 - - - - 

Informaţii despre indicator 
Titlul indicatorului Număr de proiecte aprobate de Comisia Europeană 

Frecvenţa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată) Anual 

Sursa informaţiilor Direcţia Asistenţă Tehnică din cadrul ACIS 
Mecanismul de colectare a 

datelor Monitorizare implementare proiecte 

Ultimul rezultat cunoscut An: 2008 
 Valoare: 1 

Tendinţa prognozată a 
evoluţiei (crescătoare / 

descrescătoare) 
Crescătoare 

 
II. Programul: Susţinerea de la bugetul de stat a despăgubirilor pe care statul român 
trebuie să le onoreze  

 
Titlu: Despăgubirea integrală a persoanelor ale căror dosare au fost 

transmise si inregistrate de către CCSD* 

Despăgubirea integrală a persoanelor ale căror dosare au fost transmise şi 
înregistrate de către CCSD în baza Legilor fondului funciar 

Rezultatul acţiunii nr. 
1.1. 

 

Indicatori de performanţă/rezultat 
Modalitatea de calcul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nr. dosare soluţionate / 
an 988 5418 3500 4000 4000 3500 3500 

Nr. dosare în curs de 
soluţionare la finele 
anului (cumulat şi pe 

anii anteriori) 

12.278 15.411 15.993 18.493 20.493 22.493 24.993 

Total = soluţionate + returnate ca incomplete + rămase spre soluţionare 
Informaţii despre indicator 

-CCSD-Fond Funciar- 
Titlul indicatorului Numărul de dosare soluţionate / an (aprobate pentru despăgubire) 

Frecvenţa măsurării Lunar 
 

 
Sursa informaţiilor 

 
Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea 

Despăgubirilor 
Mecanismul de 

colectare a datelor Situaţia întocmită după fiecare şedinţă a CCSD 

Ultimul rezultat 
cunoscut noiembrie  2009 9.194 de dosare soluţionate prin emiterea 

titulului de despăgubire 
Tendinţa prognozată a 

evoluţiei Crescătoare 

Nr. dosare înregistrate  
de către CCSD 20.376 de dosare 

                                                 
3 Aceste date sunt valabile doar pentru componenta de Anvelopă Nealocată din cadrul Programului Facilitatea de 
Tranziţie 2007 



Nr. total de dosare  
înregistrate la nivelul 

ţării 
90.000 de dosare 

*Dosarele înregistrate la Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor sunt înctomite potrivit 
prevederilor Legii nr. 10/2001 şi ale Legilor fondului funciar , ale O.U.G. nr. 94/2000, republicată şi 
ale O.U.G. nr. 83/1999, republicată 
 
 

Titlu: Despăgubirea integrală a persoanelor ale căror dosare au fost 
transmise şi înregistrate de către CCSD* 

 
Despăgubirea integrală a persoanelor ale căror dosare au fost transmise 

şi înregistrate de către CCSD în baza Legii nr. 10/2001 

Rezultatul acţiunii nr. 1.2. 
 

Indicatori de performanţă/rezultat 
Modalitatea de calcul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nr. dosare soluţionate / 
an (aprobate pentru 

despăgubire) 
1549 2208 3000 2500 2500 2500 2500 

Nr. dosare de soluţionat 
la începutul anului 
(cumulat şi cu anii 

anteriori, inclusiv 2005-
2007) 

36.610 36.490 35.900 32.600 31.400 30.000 28.300 

Total = soluţionate + returnate ca incomplete + rămase spre soluţionare 
Informaţii despre indicator 
-CCSD-Legea nr. 10/2001 

Titlul indicatorului Numărul de dosare soluţionat / an (aprobate pentru despăgubire) 

Frecvenţa măsurării Lunar 
 

Sursa informaţiilor Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea 
Despăgubirilor 

Mecanismul de colectare a 
datelor Situaţia întocmită după fiecare şedinţă a CCSD 

Ultimul rezultat cunoscut noiembrie 2009 9108 de dosare soluţionate prin 
emiterea titulului de despăgubire 

Tendinţa prognozată a 
evoluţiei 

 
Crescătoare 

Numărul de  dosare 
înregistrate  de către CCSD 46.002 

Numărul total de dosare  
înregistrate la nivelul ţării 

49.500 
 
 

*Dosarele înregistrate la Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor sunt înctomite potrivit 
prevederilor Legii nr. 10/2001, ale Legilor fondului funciar, ale O.U.G. nr. 94/2000, republicată şi ale 
O.U.G. nr. 83/1999, republicată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titlul indicatorului Valoarea despăgubirilor în numerar acordate /valoarea totală a 
despăgubirilor în numerar înregistrate 

Frecvenţa măsurării zilnic 
Sursa informaţiilor Direcţia pentru Acordarea Despăgubirilor în Numerar  

Mecanismul de 
colectare a datelor 

Situaţia întocmită de către Direcţia pentru Acordarea 
Despăgubirilor în Numerar 

Ultimul rezultat 
cunoscut 

noiembrie 2009 Valoarea totală a despăgubirilor în 
numerar: 1.579.478.642,82 RON 

Valoarea despăgubirilor în numerar 
acordate 297.140.538,96 RON 

Tendinţa prognozata a 
evoluţiei 

 
Descrescătoare  

Numărul cererilor de 
opţiune depuse pentru 

despăgubire în 
numerar 

13.524 cereri de opţiune 

Numărul cererilor plătite 3.438 cereri de opţiune în numerar  

*Indicatorul de performanţă/rezultat pentru anii 2010-2013 este calculat ţinând cont de sumele 
alocate de la bugetul de stat menţionate în anexa nr.1.  
 
 

Titlu: Despăgubirea integrală a persoanelor ale căror dosare au fost 
soluţionate în baza Legii nr. 290/2003 Rezultatul acţiunii nr.2.1. 

 Indicatori de performanţă/rezultat 
Modalitatea de calcul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nr. dosare pentru care s-
au efectuat plăţi /nr. total 
de dosare înregistrate de 

către Serviciul pentru 
aplicarea Legii nr. 

290/2003 

35,51% 23,60% 40,07% 51,83% 59,42% 65,42% 69,69% 

Nr. dosare soluţionate 
(plătite, cumulat şi pe 

anii anteriori) 
1.105 1.251 2.508 4.038 5.568 7.098 8.628 

Nr. dosare înregistrate 3.112 5.301 6.260 7.750 9.371 10.850 12.380 
Informaţii despre indicator 

 

Titlul indicatorului Numărul de dosare pentru care s-au efectuat plăţi /Număr total de dosare 
înregistrate de către Serviciul pentru aplicarea Legii nr.290/2003 

Frecvenţa măsurării lunar 
Sursa informaţiilor Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 

Mecanismul de colectare 
a datelor Situaţia întocmită de către Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 

Ultimul rezultat cunoscut Noiembrie 2009 23,02% 
Tendinţa prognozata a 

evoluţiei 
 

Descrescătoare 

Titlu: Despăgubirea în numerar  a persoanelor îndreptăţite care au optat 
pentru această modalitate de despăgubire 

Rezultatul 
acţiunii nr. 
1.3 
 

Indicatori de performanta/rezultat 

Modalitatea 
de calcul 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 22,80% 25,00% 18,81% 18,45% 18,37% 18,60% 19,06%* 



Nr. dosare transmise si 
înregistrate  la Serviciul 

pentru aplicarea Legii nr. 
290/2003 

6.236 de dosare 

Nr. total de dosare 
înregistrate la Comisiile 

judeţene din cadrul 
Prefecturilor 

 
18.735 de dosare 

 

Nr. dosare soluţionate 
(plătite) 

 
1.436 de dosare 

Nr. dosare platite până la 
31.12.2008 1.251 de dosare 

 
 
 

Titlu: Despăgubirea integrală a persoanelor ale căror dosare au fost 
soluţionate în baza Legii nr. 9/1998 Rezultatul acţiunii nr.3.1. 

 Indicatori de performanţă/rezultat 
Modalitatea de calcul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nr. dosare pentru care s-
au efectuat plăţi /nr. total 
de dosare înregistrate de 

către Serviciul pentru 
aplicarea Legii nr. 9/1998 

52,62% 52,30% 61,94% 73,05% 83,11% 92,26% 100% 

Nr. dosare soluţionate 
(plătite, cumulat, 

începând cu anul 2000) 
5.836 6.642 8.300 10.300 12.300 14.300 16.800 

Nr. dosare înregistrate 11.091 12.700 13.400 14.100 14.800 15.500 16.800 
Informaţii despre indicator 

 

Titlul indicatorului Numărul de dosare pentru care s-au efectuat plăţi /Număr total de dosare 
înregistrate de către Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 

Frecvenţa măsurării Lunar 
Sursa informaţiilor Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 

Mecanismul de colectare 
a datelor Situaţia întocmită de către Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 

Ultimul rezultat cunoscut Noiembrie 2009 57,45% 
Tendinţa prognozată a 

evoluţiei Crescătoare 

Numărul de  dosare 
transmise şi înregistrate  

la Serviciul pentru 
aplicarea Legii nr. 9/1998 

13.214 de dosare 

Număr total de dosare 
înregistrate la Comisiile 

judeţene din cadrul 
Prefecturilor 

 
16.800 de dosare 

 
 

Număr de dosare plătite 
începând cu anul 2000 7.591 de dosare 

Număr de dosare plătite 
până la 31.12.2008 6.642 de dosare 

 
 
 
 



Titlu: Soluţionarea integrală a cererilor de retrocedare depuse de către 
cultele religioase din România Rezultatul acţiunii nr. 4.1. 

 
Indicatori de performanţă/rezultat 

Modalitatea de calcul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Nr. dosare soluţionate / an  708 687 492 800 900 1000 1.150 
Nr. dosare de soluţionat la 
finele anului (cumulat şi cu 
anii anteriori, inclusiv 2005-

2007) 

11.885 11.198 10.706 9.906 9.006 8.006 6.856 

Total = soluţionate + rămase spre soluţionare = 14.814 
Informaţii despre indicator 

C.S.R. a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase  
Titlul indicatorului Numărul de dosare soluţionat / an  

Frecvenţa măsurării Lunar 
 

Sursa informaţiilor Secretariatul Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri 
imobile care au aparţinut cultelor religioase din România 

Mecanismul de colectare a 
datelor Situaţia întocmită după fiecare şedinţă a C.S.R. 

Ultimul rezultat cunoscut Noiembrie 2009 4.108 dosare soluţionate 

Tendinţa prognozată a evoluţiei  
Crescătoare 

Numărul de  dosare înregistrate  
de către C.S.R. 14.814 

Numărul total de dosare  
înregistrate la nivelul ţării 

Nu e cazul 
 
 

 
Titlu: Soluţionarea integrală a cererilor de retrocedare depuse 

de către comunităţile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale din România 

Rezultatul acţiunii  
nr. 5.1. 

 Indicatori de performanţă/rezultat 
Modalitatea de calcul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nr. dosare soluţionate / an  93 259 46 250 350 450 587 
Nr. dosare de soluţionat la finele 

anului (cumulat şi cu anii anteriori, 
inclusiv 2005-2007) 

1.942 1.683 1.637 1.387 1.037 587 0 

Total = soluţionate + rămase spre soluţionare = 2.154 
Informaţii despre indicator 

C.S.R. a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale din România  

Titlul indicatorului Numărul de dosare soluţionat / an  

Frecvenţa măsurării Lunar 
 

Sursa informaţiilor 
Secretariatul Comisiei speciale de retrocedare a unor 

bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale din România 

Mecanismul de colectare a datelor Situaţia întocmită după fiecare şedinţă a C.S.R. 
Ultimul rezultat cunoscut Noiembrie  2009 517 dosare soluţionate 

Tendinţa prognozată a evoluţiei  
Crescătoare 

Numărul de  dosare înregistrate  de 
către C.S.R. 2.154 

Numărul total de dosare  înregistrate la 
nivelul ţării 

Nu e cazul 
 

 



II. Programul Fondul Român de Dezvoltare Socială 

Rezultatul acţiunii nr. 1.1. Titlu: Finanţarea de proiecte prin Schema de Dezvoltare Socială 
a Comunităţilor Miniere 

Indicatori de performanţă / rezultat Modalitatea de calcul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Cuantificarea numărului de 
proiecte aprobate (cumulat) 110 160 160 160 - - - 

Informaţii despre indicator 
Titlul indicatorului Număr de proiecte aprobate (cumulat) 

Frecvenţa măsurării  
(într-o perioadă de timp dată) Trimestrial 

Sursa informaţiilor FRDS 
Mecanismul de colectare a 

datelor Raportări interne specifice FRDS 

Ultimul rezultat cunoscut An: 2009 (31.03) Valoare: 190 
Tendinţa prognozată a evoluţiei 
(crescătoare / descrescătoare) Stagnare 

 

Rezultatul acţiunii nr. 1.2 Titlu: Finanţarea de proiecte prin Schema de Dezvoltare 
Socială a Comunităţilor Miniere 

Indicatori de performanţă / rezultat Modalitatea de calcul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Calcularea sumei valorii granturilor 
proiectelor aprobate (cumulat, în 

milioane USD) 
8 13,5 15 15 - - - 

Informaţii despre indicator 
Titlul indicatorului Valoarea proiectelor aprobate (milioane USD) 

Frecvenţa măsurării  
(într-o perioadă de timp dată) Trimestrial 

Sursa informaţiilor FRDS 
Mecanismul de colectare a datelor Raportări interne specifice FRDS 

Ultimul rezultat cunoscut An: 2009 (31.03) Valoare: 14,6 
Tendinţa prognozată a evoluţiei 
(crescătoare / descrescătoare) Stagnare 

 

Rezultatul acţiunii nr. 2.1 Titlu: Finanţarea de proiecte prin Programul de Intervenţii 
Prioritare 

Indicatori de performanţă / rezultat Modalitatea de calcul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Cuantificarea numărului de 

comunităţi (cumulat) - 49 55 - ~100 - - 

Informaţii despre indicator 

Titlul indicatorului Numărul de comunităţi cu populaţie romă, care au accesat 
PIP, pe rural şi urban 

Frecvenţa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată) Periodic, la cerere 

Sursa informaţiilor Baza de date a FRDS (Managament Information System) 
Mecanismul de colectare a datelor Raportări interne specifice FRDS 

Ultimul rezultat cunoscut An: 2009 (31.03) 
 

Valoare: - 55, din care comunităţi rurale 
45 

Tendinţa prognozată a evoluţiei 
(crescătoare / descrescătoare) Crescătoare 

 
 
 



 

Rezultatul acţiunii nr. 2.2 Titlu: Finanţarea de proiecte prin Programul de Intervenţii 
Prioritare 

Indicatori de performanţă / rezultat Modalitatea de calcul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Numărul de comunităţi care au 
finalizat proiecte cu cel puţin o 
componentă de infrastructură, 

raportat la numărul total de 
comunităţi care au beneficiat de 

finanţarea unor proiecte integrate 
prin PIP 

- - - - 60% - - 

Informaţii despre indicator 

Titlul indicatorului 
Procentul comunităţilor de romi incluse în program care au 

acces la infrastructură îmbunătăţită (ex: drumuri, sisteme de 
alimentare cu apă etc.) 

Frecvenţa măsurării  
(într-o perioadă de timp dată) Anual 

Sursa informaţiilor FRDS 
Mecanismul de colectare a datelor Raportări interne specifice FRDS 

Ultimul rezultat cunoscut An: 2009 (31.03) 
 

Valoare: 0 (niciun proiect finalizat – 
inclusiv pentru indicatorii corelativi: nr. 
km reabilitaţi, nr. alimentări cu apă, nr. 

clădiri realizate) 
Tendinţa prognozată a evoluţiei 
(crescătoare / descrescătoare) Crescătoare 

 

Rezultatul acţiunii nr. 2.3. Titlu: Finanţarea de proiecte prin Programul de Intervenţii 
Prioritare 

Indicatori de performanţă / rezultat Modalitatea de calcul 
Calcularea sumei valorii granturilor 

proiectelor aprobate  
(cumulat, în mil. euro) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 - 5.5 6.2 - ~11.5 - - 
Informaţii despre indicator: Cuantificarea numărului de proiecte aprobate (cumulat) 
Titlul indicatorului Valoarea proiectelor aprobate spre finanţare 

Frecvenţa măsurării  
(într-o perioadă de timp dată) Periodic, la cerere 

Sursa informaţiilor Baza de date a FRDS  
(Managament Information System) 

Mecanismul de colectare a datelor Raportări interne specifice FRDS 

Ultimul rezultat cunoscut An: 2009 (31.03) 
 Valoare: 6.2 

Tendinţa prognozată a evoluţiei 
(crescătoare / descrescătoare) Crescătoare 

 


