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Clarificări privind completarea secţiunii “Indicatori” în cadrul aplicaţiei Actionweb 

pentru Cererile de propuneri de proiecte nr. 160, 161, 164 

 

 

DMI 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” – Cererea de propuneri de proiecte nr. 160 

 

Categorii de indicatori în sistemul ActionWeb Categorii de indicatori din Ghidul Solicitantului Condiții Specifice nr. aferent 

CPP 160 

ID 265 Numărul de sudenti sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă Studenți sprijiniți în tranziția de la școală la viața activă 

 

ID 266 Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră  

 

Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră 

ID 267 Ponderea elevilor/studentilor sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă 

care au obţinut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare 

 Acest indicator se va corela cu indicatorii ID 272 și ID 273 

ID 268 Număr de participanţi la instruire – tranziţia de şcoală la viaţa activă 

 

 Acest indicator nu este relevant pentru CPP 160 

ID 269 Număr de persoane care beneficiază de consiliere/orientare– tranziţia de la 

şcoală 

 Acest indicator nu este relevant, deoarece dublează indicatorul ID 266 

ID 270 Numărul de studii, analize, rapoarte, strategii – tranziţia de la şcoală la viaţa 

activă 

Număr de studii, analize, rapoarte, strategii – tranziţia de la şcoală la viaţa activă 

ID 271 Numărul parteneriatelor încheiate pentru schimb de experienţă şi bune 

practici-tranziţia de la şcoală la viaţa activă 

Numărul parteneriatelor încheiate pentru schimb de experienţă și bune practici 
tranziţia de la școală la viaţa activă 

ID 272 Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au găsit un 

loc de muncă – tranziţia de la şcoală la viaţa activă 

Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare și au găsit un loc de muncă – 
tranziţia de la scoală la viaţa activă 

ID 273 Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au continuat studiile – 

tranziţia de la şcoală la viaţa activă 

Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au continuat studiile – 
tranziţia de la şcoală la viaţa activă 

ID 274 Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect - tranziţia de la şcoală la viaţa 

activă 

Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect 

Observații:  

 Participanții la activitățile care vizează implementarea metodelor interactive de învățare firma de exercițiu/întreprinderea simulată vor fi cuantificați la Indicatorii ID 265 

 În cazul în care grupul țintă este format din elevi, se completează aceleași categorii de indicatori ca și în cazul studenților  
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DMI 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” – Cererea de propuneri de proiecte nr. 161 
 
 
Categorii de indicatori în sistemul ActionWeb Categorii de indicatori din Ghidul Solicitantului Condiții Specifice nr. aferent 

CPP 160 

ID 265 Numărul de sudenti sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă Studenți sprijiniți în tranziția de la școală la viața activă 

 

ID 266 Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră  

 

Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră 

ID 267 Ponderea elevilor/studentilor sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă 

care au obţinut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare 

Ponderea persoanelor asistate în tranziţia de la şcoală la viaţa activă care au 

obţinut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare 

ID 268 Număr de participanţi la instruire – tranziţia de şcoală la viaţa activă 

 

 Acest indicator nu este relevant pentru CPP 161 

ID 269 Număr de persoane care beneficiază de consiliere/orientare– tranziţia de la 

şcoală 

 Acest indicator nu este relevant, deoarece dublează indicatorul ID 266 

ID 270 Numărul de studii, analize, rapoarte, strategii – tranziţia de la şcoală la viaţa 

activă 

Număr de studii, analize, rapoarte, strategii – tranziţia de la şcoală la viaţa activă 

ID 271 Numărul parteneriatelor încheiate pentru schimb de experienţă şi bune 

practici-tranziţia de la şcoală la viaţa activă 

Numărul parteneriatelor încheiate pentru schimb de experienţă și bune practici 
tranziţia de la școală la viaţa activă 

ID 272 Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au găsit un 

loc de muncă – tranziţia de la şcoală la viaţa activă 

Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare și au găsit un loc de muncă – 
tranziţia de la scoală la viaţa activă 

ID 273 Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au continuat studiile – 

tranziţia de la şcoală la viaţa activă 

Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au continuat studiile – 
tranziţia de la şcoală la viaţa activă 

ID 274 Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect - tranziţia de la şcoală la viaţa 

activă 

Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect 

Observații:  

 Participanții la activitățile care vizează implementarea metodelor interactive de învățare firma de exercițiu/întreprinderea simulată vor fi cuantificați la Indicatorii ID 265 

 În cazul în care grupul țintă este format din elevi, se completează aceleași categorii de indicatori ca și în cazul studenților  
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DMI 2.3 „Acces şi participare la formare profesională continuă” – Cererea de propuneri de proiecte nr. 164 
 
 
Categorii de indicatori în sistemul ActionWeb Categorii de indicatori din Ghidul Solicitantului Condiții Specifice nr. 

aferent CPP 164 

ID 286 Numărul participanţi la programe de FPC (calificare şi recalificare) 

 

Numărul de participanţi la programe de FPC (calificare şi recalificare) 

ID 287 Numărul participanţi la programe de FPC (calificare şi recalificare), din care 

femei 

Numărul de femei participante la programe de FPC (calificare şi recalificare) 

ID 288 Ponderea întreprinderilor care furnizează FPC pentru personalul propriu (%) 

 

   Acest indicator nu este relevant pentru CPP 164 

ID 289 Ponderea participanţilor la programe de FPC certificaţi (%) 

 

Ponderea participanţilor la programe de FPC certificaţi 

ID 290 Număr de întreprinderi asistate financiar pentru participarea angajaţilor la 

formare – formare profesională continuă 

   Acest indicator nu este relevant pentru CPP 164 

ID 291 Număr de persoane asistate pentru validarea cunoştinţelor dobândite 

anterior - formare profesională continuă 

Persoane asistate pentru validarea și certificare competențelor dobândite în 
contexte non-formale 

ID 292 Număr de persoane care beneficiază de consiliere/orientare – formare 

profesională continuă 

Număr de persoane care beneficiază de consiliere/orientare – formare 
profesională continuă 

ID 293 Numar de participanti FSE - femei  Acest indicator nu este relevant pentru CPP 164 
 

ID 294 Număr de participanţi la instruire certificaţi -formare profesională continuă 

 

Număr de participanţi la instruire certificaţi - formare profesională continuă 

ID 295 Numărul de programe de calificare/recalificare autorizate – formare 

profesională continuă 

Numărul de programe de calificare/ recalificare autorizate în cadrul proiectelor 
cofinanţate – formare profesională continuă 

ID 296 Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect - formare profesională continuă 

 

Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect - formare profesională continuă 

Acest indicator nu se regăsește în sistemul ActionWeb. Se va menționa numărul 

programelor furnizate, la secțiunea Rezultate anticipate 

Numărul de programe de calificare/ recalificare furnizate – formare profesională 
continuă 

 


