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1. Introducere 
Prezentul proiect de asistență tehnică își propune să îmbunătățească, la diferite niveluri ale fluxurilor de 
date, componentele majore ale sistemului de monitorizare și evaluare gestionat de Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale (MMPS)1. Publicul vizat de acest raport este alcătuit din decidenți și personalul executiv 
din MMPS și din agențiile și autoritățile coordonate de acesta. Publicul secundar este format din (i) 
reprezentanții INS, ca al doilea furnizor de date ca importanță, după MMPS; (ii) reprezentanții ministerelor 
de linie, responsabile cu furnizarea de date pentru măsurarea politicilor de protecție socială și a 
consecințelor acestora, mai ales MS, MEC, MLPDA; (iv) MFE și MFP, în calitate de furnizori de date și de 
ministere care coordonează fondurile europene și pe cele naționale folosite pentru programele urmărite 
de sistemul de M&E; și (v) mediul academic și societatea civilă, în calitate de utilizatori finali ai datelor.  

Sistemul reformat de M&E este proiectat pentru a fi un important pas înainte către consolidarea 
procesului de elaborare de politici pe baza dovezilor, la un moment extrem de relevant în acest sens: 

1. Din punct de vedere strategic, în scurt timp urmează să înceapă un nou ciclu de planificare, asociat 
perioadei de programare a instrumentelor structurale UE 2021-2027, precum și pregătirea 
strategiei privind incluziunea socială 2021-2027 și a altor strategii sectoriale care acoperă același 
interval de timp. Sistemul de M&E sprijinit prin acest proiect ar trebui să furnizeze informații 
pentru aceste procese de planificare a politicilor; adică sistemele de M&E ar putea oferi informații 
pentru diagnostic, indicatorii de monitorizare și valorile de referință.  

2. Din punct de vedere tehnic, există o preocupare ridicată pentru a îmbunătăți disponibilitatea, 
calitatea și relevanța datelor, cu scopul de a crește transparența, responsabilizarea și capacitatea 
de decizie. Acest lucru este considerat a fi critic mai ales pentru datele administrative care 
măsoară implementarea programelor oferite periodic de MMPS. A fost lansat și un proiect mai 
amplu, care își propune să creeze o bază de date unificată (data warehouse) și să asigure 
interoperabilitatea datelor din diferite sectoare sociale2, estimându-se că acesta va deveni 
operațional în aproximativ 5 ani. În acest sens, sistemul de monitorizare a programului pregătit în 
cadrul acestui proiect, și descris mai detaliat la Capitolul 4, va funcționa ca model de tranziție, 
facilitând reforma.  

Implementarea acestor componente de M&E ar genera o varietate de propuneri de modificări, care 
acoperă de la tipul evaluărilor folosite pentru a evalua rezultatele politicilor, la modul în care sunt extrase 
datele de monitorizare ale strategiilor sau programelor și cum sunt raportate valorile acestora. Proiectul 
va avea ca rezultat modele pilot/prototipuri de M&E, cu estimări pentru ultimii ani și, uneori, tendințe 
istorice ale indicatorilor (Pachetele Anexelor 1, 2, 3). Dincolo de îmbunătățirile propuse pentru fiecare 
componentă a sistemului de M&E, proiectul își propune să promoveze o administrare mai integrată a 
sistemului de M&E și un proces de decizie mai organic, bazat mai mult pe dovezi.  

 

 
1 Cele 3 componente ale sistemului de M&E, descrise mai jos mai detaliat, sunt: componenta setului central de 
indicatori cheie de incluziune socială, componenta de M&E a Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială și 
Reducerea Sărăciei, și componenta cu programele MMPS. 
2 „Hub-ul de servicii sociale” își propune să obțină o interoperabilitate a datelor, prin colectarea realizată în baza 
unor parametrii comuni (de exemplu, elemente de identificare a beneficiarilor, a localizării), într-o bază de date 
unificată (data warehouse), care ar permite apoi o analiză transversală. În acest sens, următorul pas al progresului 
obținut prin actuala asistență tehnică l-ar reprezenta unificarea modelelor pentru compilarea și prezentarea datelor.  
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Raportul de implementare descrie modul în care proiectul de asistență tehnică și-a propus să 
îmbunătățească sistemul de date administrat de MMPS și de către structurile aflate în coordonarea 
acestuia, pentru a consolida capacitatea de monitorizare și evaluare (M&E) a acestora, și ilustrează modul 
în care datele pot fi utilizate printr-o analiza sintetică a progresului implementării SNISRS pe baza 
indicatorilor colectați.  

Componentele sistemului de M&E acoperite de proiect sunt: 

• Setul central de indicatori cheie de incluziune socială (de aici înainte denumiți „setul central” pentru 
întregul grup de indicatori sau „indicatorii cheie de incluziune socială” pentru măsurile individuale); 
acesta este un set cu un număr mic de indicatori extrem de relevanți și cu prioritate ridicată, selectați 
în principal din lista extinsă a indicatorilor de monitorizare ai Strategiei Naționale privind Incluziunea 
Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020. Setul central ar trebui să înlocuiască indicatorii de incluziune 
socială adoptați prin HG 488/2005 care au fost monitorizați până acum.  

• Componenta de Monitorizare și Evaluare a Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială și 
Reducerea Sărăciei 2015-2020 (Componenta de M&E a SNISRS).  

• Componenta de monitorizare a programelor MMPS (de aici înainte numită „componenta de 
monitorizare a programului”). Acesta este un sistem de monitorizare administrativă cu indicatori, 
pentru serviciile și prestațiile furnizate cu regularitate de Minister, reformând modul în care sunt 
organizate și raportate în prezent datele, pentru a-i oferi publicului un model de vizualizare a 
indicatorilor, unificat pentru toate sectoarele, clar și ușor de utilizat. 

Proiectul și-a propus să sprijine MMPS în eforturile sale de: (i) dezvoltare a propriului sistem de M&E; (ii) 
evaluare a organizării și reglementărilor aplicabile sistemelor de M&E, și formulare de recomandări pentru 
a le îmbunătăți, în vederea consolidării capacității de M&E; (iii) instruire M&E pentru echipa tehnică și 
persoanele care elaborează politici din minister în legătură cu managementul datelor, inclusiv îndrumare 
privind analiza și raportarea datelor; și (iv) implementare a sistemelor de M&E.  
Ca parte a pregătirii sistemelor de M&E au fost realizate două rapoarte, care stabilesc cadrul metodologic 
pentru diferitele componente3, și anume:  

• Raport privind metodologia construită pentru monitorizarea și evaluarea SNISRS (Rezultatul 1)  
• Raport privind Sistemul de indicatori de incluziune socială elaborat (Rezultatul 2) 
Pe lângă munca realizată pentru cele trei componente ale sistemului de M&E, proiectul de asistență 
tehnică a inclus o serie de activități pentru îmbunătățirea mecanismelor care sprijină implementarea 
acestora și consolidarea posibilității ca acestea să devină sustenabile, care sunt enumerate mai jos:  
• Analiza reglementărilor care afectează sistemele indicatorilor privind incluziunea socială cu scopul de 

a propune opțiuni de depășire a blocajelor și a asigura că sistemul poate fi implementat 
corespunzător(Rezultatul 3); 

• Sesiuni de instruire despre „Punerea în aplicare a unui sistem de M&E: aspecte teoretice și practice” 
(cu accent pe tipuri și metode de evaluare), „Managementul și analiza datelor” și „Analiza și 
raportarea informațiilor statistice”. Sesiunile de instruire sunt prezentate în mod oficial în proiect ca 

 

 
3 Metodologia pentru setul central de indicatori cheie de incluziune socială nu a fost abordată într-un raport special, 
ci a fost prezentată ca parte a Rezultatului 1, împreună cu prima variantă a listei de indicatori, apoi rafinată în 
Rezultatul 2, în timp ce Rezultatul 4 include lista finală, cu estimările indicatorilor, în Anexa 1.  
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Rezultatul 5. Pentru acestea au fost realizate manuale de curs și exerciții cu exemple din cele trei 
componente ale sistemului de M&E; 

• Suport pentru proiectarea unui instrument pentru publicarea informațiilor generate de sistemele de 
M&E. 

 

Diagramă 1. Sistemele de M&E și componentele de suport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1 descrie în mod sintetic activitatea realizată în cadrul proiectului de asistență tehnică și 
ilustrează, printr-o diagramă Venn, faptul că, deși cele trei componente ale sistemului de M&E au fost 
proiectate pentru a funcționa ca instrumente autonome, indicatorii selectați au anumite aspecte comune, 
iar valorile lor finale ar trebui, la un moment dat, să fie introduse într-un instrument unificat de vizualizare 
a datelor. 
 
Tabelul 1. Principalele caracteristici ale celor trei componente ale sistemului de M&E 

 Nivelul 
componentei 
de M&E  

Nivelul 
indicatorilor 

Abordarea 
M&E  

Scop  Finanțare Sferă de 
cuprindere 

Surse de date  

Setul central 
de indicatori 
cheie de 
incluziune 
socială  

Preponderent 
la nivel de 
politică  

Preponderent 
indicatori de 
consecință  

Monitorizare  Imaginea de 
ansamblu 
asupra 
analizei 
naționale a 
incluziunii 
sociale  

Nu este 
legată clar de 
programarea 
fondurilor și 
finanțare  

Trans-
sectorială ca 
arie de 
cuprindere, 
cu indicatori 
multi-
sectoriali  

Preponderent 
date de 
anchetă, cu 
câțiva 
indicatori 
administrativi 

Component
a de M&E a 
SNISRS 

Politică 
(indicatori de 
consecință) și 
program 
(indicatori de 

Indicatori 
pentru toate 
nivelurile: 
consecință, 
rezultat și 
resurse 

Monitorizare 
și evaluare 

Monitorizarea 
SNISRS, 
pregătirea 
evaluării 
acesteia, 
propunerea 

Europeană și 
națională  

Trans-
sectorială ca 
arie de 
cuprindere, 
cu indicatori 
stabiliți la 

Amestec de 
date de 
anchetă și 
administrative  

Set 
central 

Instruire Analiză legislativă  

Estimări în formate de raportare unitare Prezentarea datelor 

Componenta M&E 

SNISRP 

Componenta de monitorizare 
de program MMPS 
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resurse și de 
rezultat)  

de evaluări de 
program 

nivel de 
sector 

Indicatorii 
programelor 
MMPS 

Exclusiv 
monitorizarea 
programului  

Indicatori de 
resurse și de 
rezultat 

Monitorizare  Urmărirea 
programelor 
de rutină ale 
MMPS  

Națională  Sectorial și 
sub-sectorial  

Date 
administrative  

 
Rezultatul 4 este organizat după cum urmează: un raport principal și 4 pachete anexă, cu date din setul 
central de indicatori de incluziune (Pachet Anexa 1_Set central indicatori incluziune socială), sistemul de 
monitorizare a SNISRS (Pachet Anexa 2_Indicatori monitorizare SNISRS), din sistemul de indicatori de 
program MMPS (Pachet Anexa 3_Indicatori monitorizare programe MMPS) și formularul de colectare a 
datelor privind serviciile sociale (Pachet Anexă 4). Pachetul Anexă 3 este ramificat în 3 sub-pachete, în 
funcție de soluția de prelucrare a datelor: prelucrarea manuală (sub-pachet Anexă 3_1 prelucrare 
manuală), prelucrare automatizată utilizând o combinație de STATA și Excel (sub-pachet Anexă 3_2 
prelucrare automatizată soluția 1), și prelucrare automatizată utilizând o combinație de ORACLE și Excel 
(sub-pachet Anexă 3_3 prelucrare automatizată soluția 2). 
Acest raport cuprinde: 
 Descrierea pașilor realizați pentru implementarea sistemelor de M&E: (i) proiectarea sistemelor: 

metodologie și selecția indicatorilor; (ii) elaborarea machetelor cu date; (iii) proceduri de colectare și 
calculare a datelor; (iv) analiza rezultatelor tuturor acestor proceduri.  

 Analiza sintetică a progresului implementării SNISRS pe baza indicatorilor colectați. 

 Un plan de lucru pentru M&E, prin care se asigură că sistemele de M&E sunt operaționale și 
sustenabile după încheierea asistenței tehnice. Pe baza informațiilor disponibile deja, BM va sprijini 
MMPS să elaboreze un plan de lucru pentru unitatea sa de M&E și alte instituții relevante, oferind 
informații despre rolurile și responsabilitățile sistemelor de M&E asociate colectării, analizei, 
înregistrării și raportării informațiilor, precum și procesele necesare pentru aceste activități. 

Raportul include capitole dedicate fiecăreia din cele trei componente ale sistemului de M&E, descriind 
cum au fost acestea implementate: în capitolul 2 se discută despre componenta privind setul central de 
indicatori cheie de incluziune socială, în capitolul 3 despre componenta de M&E a SNISRS și în capitolul 4 
despre componenta privind programele MMPS. Capitolul 5 utilizează datele colectate pentru a face o 
analiză sintetică a progresului implementării SNISRS. Capitolul 6 discută despre planul de lucru al unei 
unități de M&E care ar trebui să stea în centrul noii configurări instituționale, pentru a gestiona datele și 
a le folosi la elaborarea de politici bazate pe dovezi. Capitolul 7 formulează o serie de recomandări pentru 
sistemul de M&E.  

Pe scurt, pașii următori vor necesita mai multe acțiuni:  

• Asumarea noului model de M&E, ceea ce înseamnă măsurarea rezultatelor strategiilor și ale 
programelor, raportarea publică a acestora și demararea mai multor evaluări de program, cu 
metodologia deja schițată în cadrul proiectului de asistență tehnică;  

• Extinderea modelului pentru a furniza informații și a urmări următoarea strategie privind incluziunea 
socială și pentru cele câteva componente ale programului care încă nu au fost automatizate ca parte 
a proiectului; 

• Lansarea mai multor surse noi de date, după cum se descrie în planul de cercetare; 



15 

 

• Creșterea numărului de indicatori puși la dispoziție prin intermediul metodologiilor propuse și a 
formulelor de calcul, precum și a numărului dezagregărilor și a valorilor raportate retrospectiv pentru 
mai mulți ani;  

• Revizuirea legislației care reglementează sistemele de M&E; 
• Instituirea de noi aranjamente interne privind datele și de noi protocoale inter-instituționale, pentru 

a asigura sustenabilitatea sistemelor în perioada următoare.  
Toate aceste activități necesită o reformă a configurației instituționale, care este detaliată în capitolul 6. 
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2. Setul central de indicatori cheie de incluziune 
socială 
Setul central de indicatori cheie de incluziune socială a fost creat pentru a funcționa ca instrument de 
monitorizare de nivel înalt, cu un set redus de indicatori stabiliți pe diferite domenii, care oferă o imagine 
a excluziunii sociale la nivel național. Setul central a fost elaborat ca un instrument de monitorizare 
independent, ce va fi folosit pentru evaluarea rapidă a progresului înregistrat în implementarea politicilor 
care vizează grupurile vulnerabile. Însă acesta se leagă în mod intrinsec și de SNISRS, deoarece majoritatea 
indicatorilor (37 din 47) au fost selectați din lista extinsă a indicatorilor de monitorizare a SNISRS, 
funcționând ca nivel global al componentei de M&E4 (Diagrama 2). Legătura dintre nivelul de monitorizare 
și cel de elaborare de politici este considerată a fi una esențială, iar lipsa acesteia a fost evaluată ca 
principal obstacol pentru modul în care s-a folosit setul de indicatori adoptați în 2006. Această constatare, 
împreună cu concluzia că actualul set a devenit perimat din punct de vedere tehnic, a dus la reformarea 
acestuia5. 

Mai mulți indicatori au fost adăugați celor selectați din SNISRS în timpul procesului de consultare cu 
decidenții, ca urmare a îngrijorării legitime de a avea o imagine mai amplă asupra excluziunii sociale, care 
să fie mai echilibrată la nivelul dimensiunilor și care să nu omită măsurile critice ale acestui fenomen cu 
mai multe fațete.  

Scopul setului central de indicatori cheie de excluziune socială este să servească drept punct de referință 
pentru politicile referitoare la incluziunea socială și pentru a ajuta la viitoarea planificare strategică. Este 
așteptat ca în 2020 acesta să înlocuiască actualul set de indicatori adoptat în 2005 și să devină sistem 
național de monitorizare a situației din acest domeniu.  

Setul central include indicatori propuși de portofoliile UE cu indicatori sociali și o listă de indicatori 
specifici, care la nivel european ar putea fi incluși în „categoria cu informații contextuale”6. Setul central 
de indicatori este prioritar în ceea ce privește colectarea, calcularea, agregarea și raportarea.   

 

2.1. Metodologia 
Principiile pentru selectarea setului central de indicatori cheie de incluziune socială au fost: 

 

 
4 Prezentat în capitolul 3. 
5 Pentru a preveni o clarificare similară între componenta strategică și cea de monitorizare ale procesului de decizie, 
Strategia privind incluziunea socială, care se așteaptă să fie lansată în 2021, ar trebui să extragă cât mai mult din 
setul central, și ar trebui să ofere îndrumare pentru posibile ajustări ale setului, pentru a servi mai bine drept 
instrument de politici pe viitor. 
6 Analiza contextului statistic european s-a realizat în cadrul raportului asociat Rezultatului 1. Același raport 
marchează în mod explicit fiecare indicator propus, care face parte din seturi de monitorizare la nivel european. 
Documentul care menționează stadiul statisticilor sociale care urmăresc progresul politicilor dedicate incluziunii 
sociale: Portofoliul indicatorilor sociali ai UE pentru monitorizarea progresului către atingerea obiectivului european 
vizând protecția socială și incluziunea socială, Sub-grupul pentru indicatori al Comitetului pentru protecție socială, 
actualizare 2015. 



17 

 

Principii la nivel de indicatori individuali 

• Indicatorii surprind esența problemei, și au o interpretare clară și acceptabilă din punct de vedere 
normativ; 

• Indicatorii sunt robuști și validați statistic;  
• Indicatorii sunt construiți pe date disponibile, putând fi supuși reviziei;  
• Indicatorii răspund intervențiilor de politică, însă nu sunt supuși manipulării. 
Principii la nivelul setului central de indicatori cheie de incluziune socială 

• La selecție, se acordă prioritate indicatorilor de consecință (outcome) de pe lista extinsă pentru M&E 
SNISRS/PSA, deși se regăsesc și câțiva indicatori de rezultat (output) și de resurse (input);  

• Setul central este cuprinzător și echilibrat la nivelul sectoarelor din SNISRS/PSA, punând accentul pe 
probleme de incluziune socială care ar putea deveni centrale în următorul ciclu de planificare a 
politicilor sociale; 

• Includ indicatori din toate cele 4 portofolii de indicatori sociali stabilite la nivelul UE (nu doar 
„portofoliul privind incluziunea socială”), deoarece SNISRS și PSA acoperă toate zonele serviciilor 
sociale publice; 

• Pentru majoritatea indicatorilor se poate face o comparație la nivel național, însă acesta nu este un 
criteriu de selecție/excludere, deoarece și situația specifică, la nivel național, trebuie măsurată. 

 

2.2. Lista indicatorilor 
Tabelul 2 enumeră indicatorii agreați în timpul consultărilor cu actorii implicați (Anexa 6), descriind sursele 
de date și responsabilitățile pentru furnizarea datelor, calcularea indicatorilor și punerea acestora la 
dispoziția MMPS7. Indicatorii atribuiți MMPS sunt oferiți cu sintaxe, iar cursurile de instruire pregătesc 
experții din MMPS să îi calculeze cu regularitate. 

 

Tabelul 2. Setul central de indicatori cheie de incluziune socială 

 Indicator Dezagregări Instrument 
sursă de 
date 

Furnizor 
sursă de 
date 

Furnizor 
indicator 

  Rata riscului de 
sărăcie sau 
excluziune socială 
(AROPE) 

M&E SNISRS8: Nivelul de limitare a activității9 

Indicatorul va fi dezagregat și după: Sexe (pentru persoane de 
peste 18 ani) și grupe de vârstă : 0-17 (0-5; 6-11; 12-17), 18-64, 
65+ 

ACAV/EU-
SILC  

INS Furnizat de 
INS 

 

 
7 Mai multe detalii în Tabelul 23. (sectoarele de care țin indicatorii și definiții).  
8 Eticheta „M&E SNISRS” este aplicată dezagregărilor selectate din sistemul de monitorizare al Strategiei Naționale 
privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei. 
9 Dezagregările care sunt deja disponibile au fost marcate cu italice și caractere îngroșate. 
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  Rata deprivării 
materiale severe 

M&E SNISRS: Gradul de urbanizare, Macro-regiuni (NUTS1) și 
Regiuni de dezvoltare 

Indicatorul va fi dezagregat după: Grupe de vârstă (0-17 (0-5, 6-
11, 12-17), 18-64, 65+); Sexe; Tipul gospodăriei; Nivel de sărăcie 
(în risc de sărăcie/nu se află în risc de sărăcie) și Statut ocupațional 
(cel mai frecvent statut ocupațional) 

ACAV/EU-
SILC  

INS Furnizat de 
INS 

  Rata sărăciei 
relative 

M&E SNISRS: Gradul de urbanizare, Macro-regiuni (NUTS1) și 
Regiuni de dezvoltare (NUTS 2) 

Indicatorul va fi dezagregat după: Grupe de vârstă (0-17, 18-64, 
65+); și Sexe 

ACAV/EU-
SILC  

INS Furnizat de 
INS 

  Ponderea 
persoanelor în 
vârstă de până la 
60 ani (0-59 de ani) 
din gospodării cu o 
intensitate foarte 
redusă a muncii 

M&E SNISRS: Nu este cazul 

Indicatorul va fi dezagregat după: Sexe și grupe de vârstă: 0-17 (0-
5, 6-11, 12-17), 18-59 

ACAV/EU-
SILC  

INS Furnizat de 
Eurostat 

  Rata deprivării 
materiale și sociale 

M&E SNISRS: Nu este cazul 

Indicatorul va fi dezagregat după Gradul de urbanizare, Macro-
regiuni (NUTS1) și grupe de vârstă 

Alte dezagregări: Sexe, Cel mai frecvent status ocupațional, 
Chintile de venit, Tipul gospodăriei, Nivelul de educație obținut, 
Cetățenie, Țara de naștere, Statutul proprietății, Regiuni de 
dezvoltare (NUTS 2) 

ACAV/EU-
SILC  

INS Furnizat de 
INS 

  Rata de activitate M&E SNISRS: Macro-regiuni (NUTS 1); Regiuni de dezvoltare 
(NUTS 2); Mediu de rezidență 

Sexe; Grupe de vârstă: 15-19, 20-34/15-34/15-24, 25-34, 35-54, 
55-64/15-64, 15 ani și peste 

Indicatorul va fi dezagregat după o singură variabilă, deoarece 
încrucișarea a două sau mai multe variabile ar putea avea ca 
rezultat valori nefiabile din cauza numărului redus de observații. 

AMIGO/LFS INS Furnizat de 
INS 

  Rata de ocupare M&E SNISRS: Macro-regiuni (NUTS 1); Regiuni de dezvoltare 
(NUTS 2); Mediu de rezidență 

Sexe, Grupe de vârstă (15-19, 20-34, 15-24, 25-34, 15-34, 15-64 
ani, în special) 

Indicatorul va fi dezagregat după o singură variabilă, deoarece 
încrucișarea a două sau mai multe variabile ar putea avea ca 
rezultat valori nefiabile din cauza numărului redus de observații. 

AMIGO/LFS INS Furnizat de 
INS 

  Procentul 
persoanelor în 
vârstă de 16-64 de 
ani cu limitări în 
activitățile zilnice, 
care nu lucrează 
sau nu au lucrat 
vreodată și care nu 
sunt cuprinse în 
prezent într-o 
formă de educație 
sau formare. 

Vârsta: 16-22; 23-64; Regiuni de dezvoltare (NUTS2) 

Din cauza numărului redus de observații, am putea avea rezultate 
puțin fiabile. 

ACAV/EU-
SILC 

INS Furnizat de 
INS 
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  Rata șomajului 
BIM 

M&E SNISRS: Macro-regiuni (NUTS 1); Regiuni de dezvoltare 
(NUTS 2); Mediu de rezidență 

Sexe; Grupe de vârstă  

AMIGO/LFS INS Furnizat de 
INS 

  Rata șomajului de 
lungă durată BIM 

M&E SNISRS: Mediu de rezidență, Regiuni de dezvoltare, Sexe, 
Grupe de vârstă, Cel mai înalt nivel de educație 

AMIGO/LFS INS Furnizat de 
INS 

  Rata șomajului de 
lungă durată BIM 
în rândul tinerilor 

Indicatorul va fi dezagregat după Regiuni de dezvoltare (NUTS 2), 
Mediu de rezidență și Sexe 

 

 

AMIGO/LFS INS Furnizat de 
INS 

  Populația din 
gospodării fără 
persoane ocupate 
(indicator calculat 
inclusiv pentru 
copiii din 
gospodării)  

M&E SNISRS: Sexe (doar pentru cei în vârstă de 18-59 de ani); 
Grupe de vârstă: 0-17, 18-59; Regiuni de dezvoltare (NUTS 2); 
Mediu de rezidență 

Tipul de gospodărie 

 

 

AMIGO/LFS INS Furnizat de 
INS 

  Rata riscului de 
sărăcie în rândul 
persoanelor 
ocupate 

M&E SNISRS: Grupe de vârstă; Sexe; Regiuni de dezvoltare (NUTS 
2); Statut ocupațional(persoane ocupate, salariați, persoane 
ocupate excluzând salariații) 

Alte dezagregări din baza de date Eurostat: Muncă cu normă 
întreagă/fracțiune de normă 

ACAV/EU-
SILC 

INS Furnizat de 
INS 

  Persoane cu 
venituri salariale 
mici 

Alte dezagregări din baza de date Eurostat: Cel mai înalt nivel de 
educație absolvit; Contract de angajare; Activitate economică 

M&E SNISRS: Regiuni de dezvoltare (NUTS 2); Mediu de rezidență 

Grupe de vârstă; Sexe 

Structure of 
Earnings 
Survey (SES) 

Eurostat Furnizat de 
Eurostat 
sau Calculat 
de MMPS 

  Rata tinerilor 
neocupați care nu 
urmează nicio 
formă de educație 
sau de instruire 
(NEET) (15-34) 

 

M&E SNISRS: Regiuni de dezvoltare (NUTS 2); Grad de urbanizare; 

Sexe; Grupe de vârstă (15-19, 20-34, 15-24, 25-34, 15-34) 

Cel mai înalt nivel de educație absolvit 

Indicatorul va fi dezagregat după o singură variabilă, deoarece 
încrucișarea a două sau mai multe variabile ar putea avea ca 
rezultat valori nefiabile din cauza numărului redus de observații. 

AMIGO/LFS  INS Furnizat de 
INS 

  Rata riscului de 
sărăcie înainte și 
după transferurile 
sociale 
(inclusiv/exclusiv 
pensii), măsurată 
ca: 
a. Numărul și 
ponderea 
persoanelor; 
b. Impactul 
transferurilor 
sociale asupra 
nivelului sărăciei 
relative 

M&E SNISRS:  

Grad de urbanizare (densitatea populației);  

Regiuni de dezvoltare (NUTS 2); 

Grupe de vârstă (0-17, 18-64, Populația totală); Sexe; 

Dimensiunea și structura gospodăriei. 

ACAV/EU-
SILC 

INS Calculat de 
MMPS 
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  Indicele inegalității 
veniturilor 
(raportul dintre 
venituri între 
chintilele S80/S20) 

M&E SNISRS: Niciuna 

Indicatorul va fi dezagregat după Grupe de vârstă (0-64, 65+). 

 

ACAV/EU-
SILC 

INS Furnizat de 
INS 

  Rata de înlocuire a 
salariului cu pensia 

M&E SNISRS: Sexe 

 

ACAV/EU-
SILC  

INS Furnizat de 
INS 

  Rata supra-
încărcării cu 
costuri de locuire, 
pe decile de venit 

M&E SNISRS: Niciuna 

Indicatorul va fi dezagregat după: Decile de venit; Chintile de venit; 
Sexe; Grupe de vârstă (0-17 (0-5; 6-11; 12-17), 18-64, 65+ ani); 
Nivel de sărăcie (este expus riscului de sărăcie, nu este expus 
riscului de sărăcie); Statut ocupațional (cel mai frecvent statut 
ocupațional); Grad de urbanizare; și Tip gospodărie 

ACAV/EU-
SILC 

INS Furnizat de 
INS 

  Cheltuieli cu 
protecția socială, 
în funcție de 
categoria 
prestațiilor sociale 
și funcția de 
protecție socială, 
brut și net, 
măsurate ca:  
a. Pondere în PIB,  
b. Pondere în 
cheltuieli publice  

M&E SNISRS: 

Tipul cheltuielilor (ESSPROS): Cheltuielile cu prestațiile sociale, 
Costuri de administrare, alte cheltuieli 
Funcția de protecție socială (ESSPROS): boală/îngrijirea sănătății, 
invaliditate, limită de vârstă, urmaș, familie/copii, șomaj, locuință 
și excluziune socială (neclasificată în altă parte) 
Alte dezagregări ESSPROS: 
Tipul de încasare pentru schemele de protecție socială (Venituri): 
Contribuțiile sociale ale angajatorilor Contribuțiile sociale ale 
persoanelor protejate, Contribuțiile guvernamentale, Transferuri 
de la alte sisteme, Altele) 
Categoria de prestații sociale în funcție de metoda de acordare 
(în numerar, în natură – servicii și bunuri) 
Prestații independente/dependente de un prag al venitului 

ESSPROS; 

Bugetul 
General 
Consolidat 
din Execuții 
bugetare 
(secțiunea 
Cheltuieli 
Totale) 

INS; MFP Furnizat de 
INS/Eurosta
t 

  Numărul 
furnizorilor de 
servicii sociale 
acreditați, în 
funcție de regimul 
juridic 

Regimul juridic al furnizorului: Furnizor public (în subordinea 
autorităților administrației publice locale; în subordinea 
autorităților administrației publice centrale; în instituții 
publice)/Furnizor privat (Organizații neguvernamentale, Culte 
recunoscute de lege, Persoane Fizice Autorizate, Operatori 
economici) 

Nr. de servicii licențiate (nici un serviciu social/cel puțin 1 serviciu 
social) 

Regiuni de dezvoltare (NUTS 2); Județe (NUTS 3); Mediu de 
rezidență 

Registrul 
serviciilor 
sociale. 

MMPS Furnizat de 
MMPS 

  Numărul de servicii 
sociale licențiate 
care funcționau la 
31 decembrie, în 
funcție de regimul 
juridic al 
furnizorului, 
categoria de 
beneficiari, forma 
de organizare și 
categoria de 
serviciu social 

Regimul juridic al furnizorului (public/privat)  

Categoria de beneficiari sau de persoane vulnerabile (copil și/sau 
familie, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, persoane în 
situație de dependență (bolnavi cronici, bolnavi în fază terminală), 
victime ale violenței domestice, persoane fără adăpost, persoane 
cu diferite adicții (droguri, alcool, alte substanțe toxice etc.), 
victime ale traficului de persoane, solicitanți de azil și persoane 
care au primit o formă protecție, persoane în risc de sărăcie, alte 
persoane aflate în situații de nevoie, alte categorii de beneficiari) 

Forma de organizare (centre rezidențiale cu cazare pe perioadă 
nedeterminată; centre rezidențiale cu cazare pe perioadă 
determinată; locuințe sociale; centre de zi; unități de îngrijire la 

Registrul 
serviciilor 
sociale. 

MMPS Furnizat de 
MMPS 
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domiciliu; servicii acordate în comunitate; cantine sociale; masă pe 
roți; unități medico-sociale; altă formă) 

Categoria de serviciu social 

Regiuni de dezvoltare (NUTS 2); Județe (NUTS 3); Mediu de 
rezidență 

  Numărul de copii 
părăsiți în unități 
medicale 

M&E SNISRS: Sexe 

Regiuni de dezvoltare (NUTS 2); Județe 

Categoria de unitate medicală 

Tipul de măsură de plasament instituită după părăsirea spitalului 
(locul în care au fost externați copiii) 

Raportare 
administrati
vă de rutină 
prin 
instrumentul 
“Fișa de 
monitorizare 
trimestrială” 

ANDPDCA 

 

Furnizat de 
ANDPDCA 

  Numărul și 
procentul copiilor 
din sistemul de 
protecție specială 
integrați în 
familie/comunitat
e (inclusiv prin 
adopție), pe tip de 
serviciu 

M&E SNISRS: Sexe, Grupe de vârstă 

Regiuni de dezvoltare (NUTS 2), Județe 

Tip de serviciu (servicii de zi, servicii de tip familial, servicii de tip 
non-rezidențial) sau (centre de plasament, apartamente/case de 
tip familial, alte centre rezidențiale) 

Raportare 
administrati
vă de rutină 
prin 
instrumentul 
“Fișa de 
monitorizare 
trimestrială” 

ANDPDCA 

 

Furnizat de 
ANDPDCA 

  Persoane cu 
dizabilități 
(înregistrate cu 
certificat de 
handicap), în 
funcție de grupa 
de vârstă și statut: 
instituționalizat/n
einstituționalizat 

M&E SNISRS: Județe, Regiuni de dezvoltare (NUTS 2) 

Grupe de vârstă; Sexe  

Gradul de handicap, Tipul de handicap 
Instituționalizat/neinstituționalizat 

 

Registrul 
Electronic 
Național 
privind 
persoanele 
cu Handicap 

ANDPDCA 

 

Furnizat de 
ANDPDCA 

  Ponderea elevilor 
intrați pentru 
prima dată în clasa 
pregătitoare care 
au frecventat 
învățământul 
preșcolar 

M&E SNISRS: Sexe 

Regiuni de dezvoltare (NUTS 2); Județe (NUTS 3); Mediu de 
rezidență  

Cercetare 
statistică 
exhaustivă 
privind 
învățământu
l primar, la 
începutul 
anului școlar  

INS Furnizat de 
INS 

  Rata de părăsire 
timpurie a 
sistemului 
educațional de 
către tineri (18-24 
de ani) 

M&E SNISRS: Sexe 

Indicatorul poate fi calculat și pentru alte categorii de vârstă. 

AMIGO/LFS INS Furnizat de 
Eurostat 

  Nivel scăzut de 
performanță la 
testele PISA (sub 
nivelul 2 de 
competență) 

M&E SNISRS: Sexe Baza de date 
cu 
rezultatele 
PISA  

 

OCDE Furnizat de 
OCDE 
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  Populația de 18-24 
de ani, în funcție 
de cel mai înalt 
nivel de educație 
absolvit și etnie 

M&E SNISRS: Etnie 

Macro-regiuni (NUTS 1), Regiuni de dezvoltare (NUTS 2), Mediu de 
rezidență 

 

Ancheta 
Bugetelor de 
Familie  

INS Calculat de 
MMPS 

  Cheltuieli totale cu 
educația, 
măsurate ca:  
a. Cheltuieli per 
student/elev,  
b. Pondere în PIB,  
c. Pondere în 
cheltuieli publice. 

M&E SNISRS: Sursă buget Chestionarel
e UOE 
privind 
statistica 
educației; 

INS, PIB - 
metoda de 
producție, 
preturi 
curente - SEC 
2010. 

MFP, 
Bugetul 
General 
Consolidat 
din Execuții 
bugetare 
(secțiunea 
Cheltuieli 
Totale) 

UIS 
/OCDE/Eu
rostat;  

INS & MFP 

Furnizat de 
Eurostat 

  Rata mortalității 
infantile 

M&E SNISRS: Macro-regiuni (NUTS 1); Regiuni de dezvoltare 
(NUTS 2); Județe; Zonă de rezidență 

Cercetarea 
statistică 
privind 
mortalitatea 

INS Furnizat de 
INS 

  Ponderea 
populației 
asigurate în 
sistemul 
asigurărilor sociale 
de sănătate, în 
totalul populației 
rezidente din 
România 

M&E SNISRS: Județe, Regiuni de dezvoltare (NUTS2) 

Indicatorul va fi dezagregat și după Sexe, dacă este disponibil. 

Baza de date 
a CNAS. 

CNAS Furnizat de 
CNAS 

  Ponderea 
persoanelor 
înscrise la medicul 
de familie 

M&E SNISRS: Nu este cazul 

Regiune de dezvoltare (NUTS 2), Județe (NUTS 3) 

Baza de date 
a CNAS. 

CNAS Furnizat de 
INS 

  Procentul 
persoanelor de 16 
ani și peste care nu 
au putut să 
consulte un medic 
specialist (exclusiv 
stomatolog), pe 
chintile de venit 

M&E SNISRS: Sexe, Chintile de venit 

De asemenea, indicatorul va fi dezagregat și pe Grupe de vârstă 
(poate următoarele: 16-24, 16+, 18-44, 45-54, 55-64, 65+, 75+, 18-
64). 

Notă: Pentru categoria de vârstă 75 de ani și peste pot exista 
anumite dificultăți statistice ca urmare a dimensiunii eșantionului 
și a neacoperirii gospodăriilor colective de către anchetele 
realizate la nivel de gospodării private.  

ACAV/EU-
SILC  

INS Furnizat de 
INS 
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Indicatorul va fi dezagregat după o singură variabilă, deoarece 
încrucișarea a două sau mai multe variabile ar putea avea ca 
rezultat valori nefiabile din cauza numărului redus de observații. 

  Procentul 
persoanelor de 16 
ani și peste care nu 
au putut să 
consulte un medic 
stomatolog, pe 
chintile de venit 

M&E SNISRS: Nu este cazul 

De asemenea, indicatorul va fi dezagregat și pe Grupe de vârstă 
(poate următoarele: 16-24, 16+, 18-44, 45-54, 55-64, 65+, 75+, 18-
64) și Chintile de venit. 

Notă: Pentru categoria de vârstă 75 de ani și peste pot exista 
anumite dificultăți statistice ca urmare a dimensiunii eșantionului 
și a neacoperirii gospodăriilor colective de către anchetele 
realizate la nivel de gospodării private.  

Indicatorul va fi dezagregat după o singură variabilă, deoarece 
încrucișarea a două sau mai multe variabile ar putea avea ca 
rezultat valori nefiabile din cauza numărului redus de observații. 

ACAV/EU-
SILC  

INS Furnizat de 
INS 

  Raportul anual 
dintre numărul de 
vizite prenatale și 
numărul de nașteri 

Nu este cazul. MS/CNAS  Furnizat de 
MS, CNAS 

  Procentul femeilor 
care până la 
naștere au avut cel 
puțin 3 vizite 
prenatale 

Alte dezagregări, dacă sunt disponibile: Tip sistem de sănătate 
(public, privat) 

MS/CNAS   Furnizat de 
MS, CNAS 

 

  Cheltuieli curente 
cu sănătatea, 
măsurate ca:  

a. PCS pe locuitor  

b. Ponderea în PIB 

c. Ponderea în 
cheltuieli publice 

 

M&E SNISRS: Niciuna 

 

INS 
utilizează 
date din 
surse 
administrati
ve și 
cercetări ale 
INS pentru 
elaborarea 
conturilor de 
sănătate pe 
baza 
metodologie
i ”Sistemul 
Conturilor 
de Sănătate” 
(SCS 2011)10  

INS Furnizat de 
OCDE, 
Eurostat, 
OMS 

  Rata deprivării 
severe de locuire 

M&E SNISRS: Grad de urbanizare, Regiuni de dezvoltare (NUTS2) 

Sexe, Grupe de vârstă 

Nivelul de sărăcie: Nu este/Este expus riscului de sărăcie  
Tipul și componența gospodăriei 

ACAV/EU-
SILC 

INS Furnizat de 
INS/Eurosta
t 

 

 
10 Indicatorii sunt furnizați anual conform Regulamentului (UE) 2015/359 de toate statele membre pe baza unui 
Chestionar Comun privind Conturile de Sănătate în cadrul unei colectări de date comune a Eurostat, OCDE și OMS. 
INS utilizează date de la MFP, MS, CNAS și surse proprii (Activitatea Anchetei în rândul unităților medicale, Ancheta 
Bugetelor de Familie).  
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Statutul proprietății 

Chintile de venit 

  Rata deprivării de 
locuire 

Grad de urbanizare, Regiuni de dezvoltare (NUTS2) 

Sexe, Grupe de vârstă 

Nivelul de sărăcie: Nu este/Este expus riscului de sărăcie  
Tipul și componența gospodăriei 

Statutul proprietății 

ACAV/EU-
SILC 

INS Furnizat de 
INS/Eurosta
t 

  Rata de supra-
aglomerare 

M&E SNISRS: Grad de urbanizare, Regiuni de dezvoltare (NUTS2) 

Sexe, Grupe de vârstă 

Nivelul de sărăcie: Nu este/Este expus riscului de sărăcie) 

Alte dezagregări: Tipul și mărimea gospodăriei și Statutul 
proprietății 

ACAV/EU-
SILC 

INS Furnizat de 
INS/Eurosta
t 

  Numărul de 
familii/indivizi din 
locuințe sociale 

M&E SNISRS: Regiuni de dezvoltare (NUTS2); Județ; Localitate  

Categorii ample de vârstă (adulți, copii) 

Vor fi discutate și alte caracteristici socio-economice 

Nouă sursă 
MLPDA 

 

MLPDA Furnizat de 
MLPDA (pe 
viitor) 

  Numărul cererilor 
pentru locuințe 
sociale, dintre care 
cereri eligibile 

M&E SNISRS: Regiuni de dezvoltare (NUTS2); Județ; Localitate Nouă sursă 
MLPDA 

 

MLPDA Furnizat de 
MLPDA (pe 
viitor) 

  Stocul de locuințe 
sociale, din care 
finalizate sau în 
curs de construire 

M&E SNISRS: Stadiul locuințelor (finalizate sau în construcție)  Nouă sursă 
MLPDA 

 

MLPDA Furnizat de 
MLPDA (pe 
viitor) 

  Persoane fără 
adăpost, inclusiv 
copii 

M&E SNISRS: Localitate 

Vârstă (categorie pentru copiii de 0-17 ani) 

Nouă sursă 
MLPDA 

MLPDA Furnizat de 
MLPDA (pe 
viitor) 

  Toleranța cu 
privire la grupurile 
minoritare 

M&E SNISRS: Sexe, Vârstă sau Posibil alte caracteristici socio-
demograficei 

Anchete 
WVS/EVS  

RQSA & 
ICCV 

Furnizat de 
RQSA & 
ICCV 

  Apartenența la 
organizații de 
voluntariat 

M&E SNISRS: Sexe, Vârstă sau Posibil alte caracteristici socio-
demograficei 

Anchete 
WVS/EVS  

RQSA & 
ICCV 

Furnizat de 
RQSA & 
ICCV 

 

2.3. Prezentare a disponibilității datelor și stadiul implementării  
Lista finală a indicatorilor și dezagregărilor a fost definită în urma unui proces de consultare care a implicat 
actori din cadrul autorităților publice, inclusiv furnizorii naționali de date. Setul de indicatori cheie propuși 
se concentrează pe datele primite de la furnizorii oficiali de date de la nivel național (INS) și internațional 
(Eurostat). Față de setul anterior de indicatori, MMPS are mai puține responsabilități privind raportarea 
datelor în setul actual. Schimbarea către birourile de statistică/furnizorii „externi” de date vine în urma 
unui context în schimbare: cea mai mare parte a datelor furnizate de MMPS în trecut erau indicatori 
privind „sărăcia absolută”, care aveau la bază o metodologie agreată de principalii actori din domeniul 
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măsurării și cercetării sărăciei, lansați în perioada 2001-200511 și folosiți ca instrument complementar 
pentru abordarea axată pe sărăcie relativă, folosită la nivel european. Această metodologie, utilă pentru 
a putea surprinde specificitățile fenomenului la nivel național, nu a mai fost actualizată de atunci și, prin 
urmare, și-a pierdut fiabilitatea. Astfel, în noul set central, estimările privind sărăcia se vor baza doar pe 
metodologia Eurostat privind sărăcia relativă. Lista finală cu cei 47 de indicatori cheie de incluziune socială 
este suficient de echilibrată la nivel de dimensiuni/sectoare:  

 
Tabelul 3. Dimensiuni acoperite de indicatorii 
cheie de incluziune socială 

Multi-dimensional 11 

Nivel de trai 7 

Ocupare 14 

Politici zonale  4 

Transferuri sociale 7 

Educație 6 

Locuire 8 

Servicii sociale 7 

Sănătate 8 

Participare socială 2 

Tabelul 4. Principala instituție responsabilă 

Institutul Național de Statistică 25 

Eurostat 3 

Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale  

4 

Autoritatea Națională pentru 
Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilități, Copii și Adopții 

3 

Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației 

4 

Casa Națională a Asigurărilor 
de Sănătate 

3 

Alte sisteme internaționale de 
monitorizare*  

5 

* UIS/OCDE/Eurostat; OCDE/Eurostat/OMS; WVS&EVS; 
OCDE (rezultate PISA) 

 

Setul central include și indicatori nou propuși (care în momentul de față nu sunt raportați) și vor fi extrași 
fie din surse de date existente, sau din unele ce urmează să fie dezvoltate. Aceștia au fost selectați acolo 
unde nu s-au putut identifica alte estimări relevante și deja disponibile pentru problemele sociale din 
România.  

Odată stabilită lista finală a indicatorilor, implementarea a presupus raportarea valorilor actuale ale 
acestora și ale dezagregărilor pentru care estimările erau disponibile deja sau puteau fi generate într-un 
interval scurt de timp. 

Pentru toate datele raportate s-au pregătit machete de prezentare. Acestea au fost identice pentru toate 
componentele sistemului de M&E, în încercarea de a unifica interfața de vizualizare a datelor pentru 
potențialii utilizatori. Sunt tabele în Excel, foarte simple, în care datele privind tendințele sunt prezentate 
la nivelul câtorva dezagregări în fiecare tabel. Pachetul Anexă 1 prezintă un total de 187 de tabele. Aceasta 
rezultă în urma unei selecții din cele 229 de tabele posibile care ar fi putut fi completate cu date, în funcție 
de relevanța lor pentru politici (de exemplu, au fost preferate dezagregările teritoriale ca fiind înalt 
relevante). Numărul tabelelor s-a obținut înmulțind numărul indicatorilor cu unitățile de măsură uneori 
diferite pentru același indicator (cheltuielile publice cu sănătatea, măsurate pe cap de locuitor sau ca 

 

 
11 Banca Mondială. 2003. România – Evaluarea sărăciei: Raport principal (Engleză). Washington, D.C.: Grupul Băncii 
Mondiale. http://documents.worldbank.org/curated/en/412501469672174886/Main-report 
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procent din PIB) și cu numărul dezagregărilor12. Unii indicatori au chiar și 12 dezagregări, cu o medie de 
4,1. Indicatorii și dezagregările care nu sunt disponibile sunt discutate în secțiunea 2.4 de mai jos. Cea mai 
mare parte a indicatorilor sunt raportați până în 2018 (date de anchetă) sau 2019 (date administrative). 

Istoric, MMPS publica rapoarte anuale cu actualizări ale ultimelor valori ale indicatorilor de incluziune 
socială (ultimul în 2019 cu valorile anului 2018), respectiv tabele extinse cu toate valorile indicatorilor și 
dezagregărilor, încărcate online și uneori transmise unei liste de actori interesați. Raportul de față 
sugerează însă o abordare diferită: valorile indicatorilor încărcate periodic online, iar scurte rapoarte 
speciale pe aspecte tematice prioritare ar putea fi publicate și transmise doar actorilor relevanți (precum 
sărăcia în rândul copiilor, nivelul cheltuielilor cu serviciile publice sau alte subiecte, în funcție de prioritățile 
agendei de politici).  

 

2.4. Indicatori cheie de incluziune socială care nu sunt disponibili  
Un total de 10 indicatori nu sunt disponibili în mod obișnuit, și anume: (i) un indicator trebuie furnizat de 
INS; (ii) un indicator trebuie calculat de MMPS din ABF; (iii) un indicator trebuie solicitat de la Eurostat; 
(iv) trei indicatori trebuie solicitați de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate/Ministerul Sănătății; (v) 
pentru patru indicatori, MLPDA trebuie să lanseze noi anchete.  

Indicatorii privind locuirea și persoanele fără adăpost nu pot fi colectați dacă nu se implementează noi 
surse de date. Pentru a ține o evidență a programelor vizând locuințele sociale de la nivel local și a 
fenomenului persoanelor fără adăpost, este nevoie de un exercițiu periodic de colectare a datelor, cu 
definiții clare, acceptate de toți actorii, conform legislației, și cu participarea deplină a autorităților 
locale13. În ceea ce privește persoanele fără adăpost, trebuie să se realizeze cercetări periodice, cel puțin 
în orașele mari, deoarece exercițiile anterioare de colectare de date administrative bazate pe estimări 
indirecte nu au generat statistici fiabile. Metodologia pentru cercetarea specială a acestui subiect ar trebui 
să facă obiectul unui proiect dedicat. Însă este clar că acest lucru se poate realiza printr-o metodă de 
prindere-reprindere/captură-recaptură sau printr-un recensământ special derulat cu asistenți sociali sau 
cu cetățeni instruiți în acest sens (în cadrul recensământului din 2011 nu au fost colectate estimări fiabile, 
în ciuda faptului că s-a încercat acest lucru). Având în vedere dinamica lentă a fondului de locuințe și a 
fenomenului persoanelor fără adăpost în România, exercițiile de culegere de date s-ar putea derula o dată 
la 3 sau 4 ani, cu câteva resurse suplimentare alocate (din discuțiile cu reprezentanții MLPDA a reieșit că 
efortul logistic necesar pentru a realiza astfel de exerciții ample de colectare a datelor pune o presiune 
semnificativă asupra resurselor disponibile deja limitate). 

 

 
12 Unii indicatori au fost sparți în mai multe tabele, deoarece au fost operaționalizați în mai mulți sub-indicatori: de 
exemplu, sărăcia înainte și după transferurile sociale este ilustrată ca un singur indicator, din cauza nevoii de a analiza 
estimările doar prin comparație, însă de fapt aici sunt doi indicatori separați, distincți, ce vor fi raportați.  
13 În procesul de elaborare a SNISRS, datele privind locuințele sociale au fost colectate prin intermediul unei fișe 
speciale distribuite și completate de primării. Această fișă ar avea potențial să devină un sistem de rutină pentru 
colectarea datelor (indicatori de rezultat/output), după ce i se aduc niște ajustări pentru a surprinde mai multe 
informații detaliate despre caracteristicile socio-demografice ale beneficiarilor de locuințe sociale. În momentul de 
față există niște informații disponibile despre noile locuințe sociale finanțate din bugetul de stat, însă nu există o 
evidență anuală, sistematică, a numărului de unități disponibile la nivel național (indicatori de resurse/input). De 
asemenea, există și o confuzie în ceea ce privește termenii, concepte precum „locuințe publice”, „locuințe sociale”, 
„locuințe pentru tineri” și „locuințe de urgență” fiind folosite în mod nestandardizat de autoritățile locale.  
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3. Componenta de M&E a SNISRS 
3.1. Obiectiv 
Setul central de indicatori este menit să funcționeze ca analiză sintetică trans-sectorială a nivelului și 
dinamicii incluziunii sociale în România. Pentru a avea o imagine mai detaliată a progresului, la nivel 
strategic și programatic, au mai fost elaborate încă două componente pentru a urmări SNISRS și 
programele administrate de MMPS.  

Capitolul de față descrie succint componenta de M&E a SNISRS și modul în care aceasta a fost 
implementată. Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020 (SNISRS) și 
Planul Strategic de Acțiune (PSA) au fost aprobate de către Guvern în anul 2015. Documentele strategice 
evidențiază, ca inițiativă pilot ce urmează a fi implementată cu prioritate absolută, dezvoltarea sistemului 
de monitorizare și evaluare (sistem M&E) a sărăciei și incluziunii sociale aferent SNISRS și PSA. 

Dezvoltarea componentei de M&E în cadrul acestei etape târzii nu este ideală, însă este imperios 
necesară, pentru a permite asumarea răspunderii și furnizării unei baze de cunoștințe pentru următorul 
ciclu de planificare. Indicatorii sunt selectați într-o manieră care să permită nu numai urmărirea 
progresului și rezultatelor SNISRS, ci, de asemenea, să satisfacă nevoile de diagnoză pentru următoarea 
strategie de incluziune. 

Rezultatul 114 a propus cadrul metodologic și indicatorii pentru componenta de M&E a SNISRS, 
concentrându-se pe estimări deja disponibile sau ușor de colectat. De asemenea, a definit și un plan 
pentru evaluarea programelor cheie implementate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), 
corelat cu SNISRS. În funcție de caracteristicile programelor și de întrebările de evaluare relevante, planul 
propune evaluări de proces (dacă procesele din cadrul programelor sunt implementate așa cum se 
anticipase și cum era de dorit) sau evaluări ale impactului (dacă s-a atins impactul scontat). Metodologia 
pentru monitorizarea și evaluarea subcomponentelor este descrisă succint în cele de mai jos, în timp ce 
detaliile complete sunt disponibile în cadrul raportului asociat Rezultatului 1 .  

 

3.2. Design-ul componentei de M&E a SNISRS 
Componenta de M&E a SNISRS este prezentată în Diagrama 2 și cuprinde (i) sub-componenta de 
monitorizare, dedicată stabilirii indicatorilor pentru măsurile incluse în PSA, și (ii) sub-componenta de 
evaluare, care descrie formatul studiilor de evaluare destinate colectării unor informații detaliate și în 
profunzime cu privire la randamentul programelor și a intervențiilor cheie. După cum s-a mai menționat 
deja, sistemul central de indicatori sociali cheie a fost proiectat pentru a putea fi folosit ca instrument 
independent de analiză, dar și pentru a funcționa ca un palier al sistemului M&E al SNISRS cu cel mai 
ridicat nivel de generalitate (cea mai mare parte a indicatorilor din setul central a fost selectată din rândul 
indicatorilor folosiți pentru monitorizarea SNISRS).  

 

 
14 Raport privind metodologia construită pentru monitorizarea și evaluarea SNISRS (Strategiei Naționale privind 
Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei) 
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Diagramă 2. Structura componentei sistemului de M&E al SNISRS 
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3.3. Metodologia componentei de monitorizare a SNISRS 
Principalul document de referință pentru sistemul de M&E al SNISRS este Planul Strategic de Acțiune (PSA) 
privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020 (Anexa 2 la Hotărârea 
Guvernului pentru adoptarea Strategiei și a Planului de Acțiune). Acest document specifică Obiectivele 
generale (O.G.), Obiectivele specifice (O.S.) și Acțiunile Prioritare (A.P.), necesare pentru punerea în 
aplicare a Strategiei. PSA nu include indicatori pentru măsurile propuse, această sarcină fiind atribuită la 
momentul elaborării Planului unei Inițiative-cheie ulterioare. 

Toată activitatea legată de PSA se bazează pe Strategie și pe Studiul de fundamentare15, precum și pe alte 
strategii și sisteme de monitorizare la nivel național, european și global. 

În vederea urmăririi progresului și a rezultatelor PSA, activitatea pentru dezvoltarea componentei de M&E 
a SNISRS a constat în a stabili următoarele:  

• Un cadru logic pentru intervențiile prevăzute în Plan, cu scopul de a diferenția între input-uri (resurse), 
output-uri (rezultate) și outcome-uri (consecințe) măsurabile derivate din O.G., O.S. și A.P; 

• Un set de indicatori, cu indicatori pentru fiecare nivel – input, output și outcome; 
• O listă finală validată a indicatorilor, stabilită prin intermediul unui atelier de lucru consultativ 

(februarie 2019) cu părțile interesate (Anexa 6); 
• Caracteristicile tehnice ale indicatorilor, ca de exemplu definiții, surse și furnizori de date, 

disponibilitate, puncte forte și puncte slabe etc. (fișele indicatorilor, Anexa 1 la Rezultatul 1).  

 
Criteriile de selecție a indicatorilor au inclus: relevanța, validitatea, robustețea, echilibrul relativ între O.G., 
măsurabilitatea (inclusiv disponibilitatea datelor) și complementaritatea indicatorilor. De asemenea, au 
fost importante o serie de principii practice cu privire la scopul sistemului de M&E a SNISRS, calendarul 
dezvoltării sale și fezabilitatea implementării: (i) consecințele și indicatorii de consecință au fost 
identificați în primă fază, în timp ce rezultatele și resursele și indicatorii corespunzători au fost stabiliți 
ulterior; (ii) fiecare O.G. a fost surprins, ideal, prin intermediul unui număr foarte restrâns de indicatori de 

 

 
15 Guvernul României (2015) “Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020”, 
Banca Mondială (2015) “Studiu de Fundamentare pentru Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea 
Sărăciei 2015-2020” 

• Resursele (input-urile) sunt definite ca toate resursele, monetare și nemonetare, investite într-o 
intervenție. 

• Rezultatele (output-urile) sunt definite ca rezultate directe pe termen scurt obținute dacă 
resursele sunt investite și activitățile prevăzute sunt desfășurate. Aceste rezultate sunt măsurabile 
în principal sub forma participanților implicați sau a serviciilor și infrastructurii nou create. 

• Consecințele sunt schimbările generale în comportament sau situație pe care le generează 
intervențiile. În acest model simplificat, consecințele și impactul sunt măsurate împreună (alte 
modele examinează consecințele ca măsuri de inventariere a schimbărilor pe termen scurt și 
mediu, în timp ce impactul urmărește schimbările pe termen lung și mediu).  
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consecință; (iii) O.S. și A.P. care au reprezentat intervenții unice au fost lăsate de-o parte; (iv) în procesul 
de selecție, accentul s-a pus pe indicatorii care sunt deja raportați sau, cel puțin, pentru care datele brute 
sunt deja colectate, iar valorile indicatorilor pot fi estimate ușor; (v) O.G. care vizează îndeplinirea unui 
rezultat (ca de exemplu, dezvoltarea capacității instituționale) sau alocarea unor resurse (ca de exemplu 
un nivel mai ridicat al cheltuielilor) nu au prevăzuți indicatori de consecință; (vi) un criteriu important de 
selecție a fost potențialul pentru analiză comparativă (de exemplu România versus alte țări sau comparații 
între unități teritoriale la nivel național); (vii) un alt criteriu de selecție important a fost capacitatea de a 
analiza indicatorii dintr-o perspectivă dinamică; (viii) legăturile între indicatori pot fi pozitive sau negative.  
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3.4. Lista indicatorilor de monitorizare SNISRS și stadiul raportării  
Tabelul 5. Lista indicatorilor de monitorizare SNISRS pentru fiecare O.G. și stadiul raportării  

Legendă: ‘✓’= Disponibil/disponibil la cerere, ‘+’ = Calculat suplimentar, ca parte a proiectului, ‘?’ = Situație incertă (solicitarea de date a fost 
transmisă, însă datele nu au fost furnizate), ’X’ = Nu poate fi raportat în acest moment 
Se va considera că sunt disponibili indicatorii care au cel puțin o dezagregare raportată16 
1. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ  

O.G. 1.1. Activarea populației sărace care nu este cuprinsă într-o formă de ocupare, educație sau formare profesională și nu este afectată de o dizabilitate 
(NEETDS) 

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

Rata de activitate  

Numărul persoanelor angajate ca rezultat 
al măsurilor de stimulare a ocupării forței 
de muncă 

Rata NEET 

Rata de ocupare  

✓ 

✓ 

 

✓ 

✓ 

Numărul total de persoane cuprinse în 
măsuri active de stimulare a ocupării 
forței de muncă, după tipul măsurii și 
grupul țintă  

✓ 

 

Cheltuieli cu măsurile de stimulare a 
ocupării forței de muncă, pe tipuri de 
măsuri, ca pondere în PIB/cheltuieli 
publice 

? 

O.G. 1.2. Reducerea ocupării în sectorul informal și sprijinirea creșterii productivității fermelor mici și mijlocii   

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

Lucrători pe cont propriu și lucrători 
familiali neremunerați în activități agricole 
și non-agricole, ca număr și procent în 
totalul forței de muncă ocupate  

Productivitatea totală a factorilor (PTF) în 
agricultură   

+ 

 

 

✓ 

Ponderea exploatațiilor agricole cu mai 
mult de 50% din producția agricolă 
destinată consumului propriu în 
gospodărie  

+ Ponderea exploatațiilor agricole cu parcele 
mai mici de 2 hectare  

Câștigul salarial nominal net pe activități 
ale economiei naționale 

Numărul locurilor de muncă vacante pe 
activități ale economiei naționale 

+ 

 

✓ 

 

✓ 

  

 

 
16 Cu alte cuvinte, chiar dacă toate celelalte dezagregări lipsesc, indicatorul va fi raportat ca fiind „disponibil”, deoarece există cel puțin o dezagregare. 
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O.G. 1.3. Reducerea ratei ridicate a sărăciei în rândul persoanelor încadrate în muncă  

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

Rata riscului de sărăcie în rândul 
persoanelor ocupate 

✓ 

 

Persoane cu venituri salariale mici  

Rata de participare a adulților (25-64 de 
ani) la educație și formare   

✓ 

✓ 

 

Ponderea întreprinderilor cu contracte 
colective de muncă 

Ponderea contractelor de muncă cu 
salariu minim în totalul contractelor 
înregistrate la Inspectoratul Teritorial de 
Muncă  

Numărul participanților la programele de 
Învățare pe tot Parcursul Vieții (ÎPV), cu 
competențe certificate  

? 

 

✓ 

 

X 

O.G. 1.4. Dezvoltarea capacității instituționale şi a resurselor serviciului public de ocupare  

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

  Procentul angajaților agențiilor județene 
de ocupare a forței de muncă care 
interacționează direct cu șomerii 
înregistrați (personalul de la ghișeu) 

?  Cheltuieli pentru administrarea serviciilor 
de ocupare a forței de muncă, cu defalcare 
specială pentru cheltuielile privind 
formarea personalului 

 ? 

 

O.G. 1.5. Creșterea ratelor de ocupare a forței de muncă pentru grupurile vulnerabile 

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

Rata NEET 

Rata de ocupare în funcție de cel mai înalt 
nivel de educație obținut  

Populația din gospodării fără persoane 
ocupate, inclusiv copii 

Rata șomajului BIM  

Rata șomajului de lungă durată BIM (12 
luni și peste/6 luni și peste), ca procent din 
populația activă cu vârsta între 15-74 de 
ani/populația tânără activă 

Incidența șomajului BIM de lungă durată 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✓ 

✓ 

 

 

✓ 

Numărul total de persoane cuprinse în 
măsuri active de stimulare a ocupării 
forței de muncă, după tipul de măsură și 
grupul țintă  

✓ 

 

Cheltuieli cu măsurile active de stimulare a 
ocupării forței de muncă, pe tipuri de 
măsuri, ca pondere în PIB/cheltuieli 
publice 

?  
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O.G. 1.6. Dezvoltarea economiei sociale în vederea creșterii oportunităților de angajare pentru grupurile vulnerabile  

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

Angajați ai întreprinderilor de economie 
socială care provin din grupuri vulnerabile 

? Numărul întreprinderilor din economia 
socială   

?  Valoarea finanțărilor atrase prin 
Instrumente Structurale de către 
întreprinderile de economie socială în 
scopul îndeplinirii obiectivelor eligibile
  

?  

2. TRANSFERURI SOCIALE   

O.G. 2.1. Îmbunătățirea performanțelor sistemului de asistență socială  

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

Rata riscului de sărăcie înainte și după 
transferurile sociale (exclusiv pensii)  

Rata riscului de sărăcie înainte și după 
transferuri sociale bazate pe testarea 
mijloacelor de existență, per total și după 
tipul transferurilor (alocația pentru 
susținerea familiei, venitul minim garantat 
și ajutorul pentru încălzirea locuinței)  

Indicele inegalității veniturilor (raportul 
dintre venituri între chintilele S80/S20) 

✓ 

 

? 

 

 

 

✓ 

 

Gradul de acoperire al transferurilor 
sociale bazate pe testarea mijloacelor de 
existență, pe chintile de venit, per total 
și după tipul transferurilor (alocația 
pentru susținerea familiei, venitul minim 
garantat și ajutorul pentru încălzire) (EU 
- SILC) 

Persoane singure/Familii beneficiare de 
transferuri sociale bazate pe testarea 
mijloacelor de existență, numărul mediu 
anual al statisticilor lunare, per total și 
după tipul transferurilor (alocația pentru 
susținerea familiei, venitul minim 
garantat și ajutorul pentru încălzirea 
locuinței) (date ANPIS) 

Generozitatea transferurilor sociale 
bazate pe testarea mijloacelor de 
existență, pe chintile de venit, per total 
și după tipul transferurilor (alocația 
pentru susținerea familiei, venitul minim 
garantat și ajutorul pentru încălzirea 
locuinței)  

? 

 

 

 

 

 

✓ 

 

 

 

 

? 

 

 

 

? 

Cheltuielile cu protecția socială/cheltuieli 
cu prestațiile sociale/cheltuieli cu 
prestațiile în numerar/cheltuieli cu 
prestațiile dependente de un prag al 
venitului per total/cheltuieli cu 
transferurile individuale bazate pe 
testarea mijloacelor, ca pondere în 
PIB/cheltuieli publice 

Valoarea medie lunară a transferurilor 
sociale bazate pe testarea mijloacelor, pe 
tip de beneficiu: valoarea reală și valoarea 
raportată la salarii (alocația pentru 
susținerea familiei, venitul minim garantat 
și ajutorul pentru încălzirea locuinței) 

+ 

 

 

 

 

+ 
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Precizia transferurilor sociale bazate pe 
testarea mijloacelor de existență, pe 
chintile de venit, per total și după tipul 
transferurilor (alocația pentru 
susținerea familiei, venitul minim 
garantat și ajutorul pentru încălzirea 
locuinței) 

O.G. 2.2. Oferirea de suport financiar corespunzător pentru persoanele cu dizabilități, în risc de sărăcie sau de excluziune socială 

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

Rata riscului de sărăcie înainte și după 
indemnizația lunară pentru persoanele cu 
handicap, în funcție de nivelul de limitare a 
activității 

Rata riscului de sărăcie înainte și după 
transferuri sociale (pensiile sunt excluse) 

? 

 

 

✓ 

 

 

Gradul de acoperire al indemnizației 
lunare pentru persoanele cu handicap, 
pe chintile de venit (EU-SILC)  

Generozitatea indemnizației lunare 
pentru persoanele cu handicap, pe 
chintile de venit (EU-SILC) 

Numărul de beneficiari ai sprijinului 
pentru creșterea copilului acordat 
pentru părinții sau copii cu dizabilități 
(medie anuală între valorile de la 
sfârșitul lunii)  

Numărul de beneficiari ai indemnizației 
pentru adulți cu handicap grav/cu 
handicap accentuat; ai bugetului 
personal complementar pentru adulți cu 
handicap grav/accentuat/mediu; ai 
prestației sociale pentru părinții copiilor 
cu handicap grav, accentuat sau mediu; 
ai indemnizației lunare de hrană pentru 
persoanele infectate cu HIV sau bolnave 
de SIDA; ai alocației de hrană pentru 
copii cu handicap HIV/SIDA; ai 
indemnizației pentru însoțitorii 
persoanelor cu handicap vizual grav 
(medie anuală între valorile de la 
sfârșitul lunii) 

? 

 

 

? 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 

Cheltuieli cu sprijinul pentru creșterea 
copilului acordat pentru părinții sau copiii 
cu dizabilități, ca pondere în PIB/cheltuieli 
publice/cheltuieli cu protecția socială 

Valoarea medie lunară a sprijinului pentru 
creșterea copilului acordat pentru părinții 
sau copiii cu dizabilități (calculată pe an): 
valoare absolută, reală și raportată la 
salariul minim și mediu net 

Cheltuielile cu indemnizația pentru adulții 
cu handicap grav/cu handicap accentuat; 
cu bugetul personal complementar pentru 
adulți cu handicap grav/accentuat/mediu; 
cu prestația socială pentru părinții copiilor 
cu handicap grav, accentuat sau mediu; cu 
indemnizația lunară de hrană pentru 
persoanele infectate cu HIV sau bolnave 
de SIDA; cu alocația de hrană pentru copii 
cu handicap HIV/SIDA; cu indemnizația 
pentru însoțitorii persoanelor cu handicap 
vizual grav, ca pondere în PIB/cheltuieli 
publice/cheltuie cu protecția socială 

Valoarea medie lunară a indemnizației 
pentru adulți cu handicap grav/cu 
handicap accentuat; a bugetului personal 
complementar pentru adulți cu handicap 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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Persoane cu dizabilități (înregistrate cu 
certificat de handicap) 

Persoane invalide înregistrate la CNPP 

Persoane în vârstă de 16 ani și peste cu 
limitări de lungă durată ale activităților 
zilnice din cauza problemelor de 
sănătate (EU-SILC) 

Generozitatea alocației de stat pentru 
copil, pe chintile de venit (EU-SILC) 

Numărul de beneficiari ai indemnizației 
pentru creșterea copilului (medie anuală 
între valorile de la sfârșitul lunii) (date 
ANPIS) 

 

✓ 

✓ 

 

 

? 

 

✓ 

 

grav/accentuat/mediu; a prestației sociale 
pentru părinții copiilor cu handicap grav, 
accentuat sau mediu; a indemnizației 
lunare de hrană pentru persoanele 
infectate cu HIV sau bolnave de SIDA; a 
alocației de hrană pentru copii cu 
handicap HIV/SIDA; a indemnizației pentru 
însoțitorii persoanelor cu handicap vizual 
grav (calculată pe an): valoare absolută, 
reală și raportată la salariul minim și mediu 
net 

Cheltuielile cu alocația de stat pentru 
copii, ca pondere în PIB/cheltuieli 
publice/cheltuieli cu protecția socială 

Valoarea medie lunară a alocației de stat 
pentru copii (calculată pe an): valoare 
absolută, reală și raportată la salariul 
minim și mediu net 

Cheltuielile cu indemnizația pentru 
creșterea copilului, ca pondere în 
PIB/cheltuieli publice/cheltuieli cu 
protecția socială 

Valoarea medie lunară a indemnizației 
pentru creșterea copilului (calculată pe 
an): valoare absolută, reală și raportată la 
salariul minim și mediu net  

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

O.G. 2.3. Protejarea persoanelor vârstnice aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială  

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

Rata riscului de sărăcie pentru persoanele 
în vârstă de 65 de ani și peste, cu și fără 
pensii  

Rata de înlocuire a salariului cu pensia 

✓ 

 

✓ 

 

Durata vieții active   

Numărul de persoane pensionate, după 
sistemul de pensionare  

✓ 

✓ 

 

 

Totalul cheltuielilor curente cu pensiile, ca 
procent în PIB/cheltuieli publice (CNPP) 

Valoarea medie lunară a pensiei, după 
sistemul de pensionare: valoare absolută, 
reală și raportată la salariul minim și mediu 
net 

+ 

 

+ 

 

✓ 
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Numărul de persoane pensionate, după 
categoriile de pensii (ESSPROS) 

Cheltuielile totale curente cu pensiile, 
după categoriile de pensii (ESSPROS) 

 

✓ 

O.G. 2.4. Protejarea consumatorilor săraci și vulnerabili împotriva creșterii tarifelor la electricitate  

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

Rata supra-încărcării cu costuri de locuire, 
pe chintile de venit 

Incapacitatea de a asigura încălzirea 
corespunzătoare a locuinței 

✓ 

 

✓ 

 

Număr de persoane singure/familii 
beneficiare a ajutorului pentru încălzirea 
locuinței, per total și după tipul de sprijin 

Cheltuieli pentru consumul final al 
gospodăriilor pentru electricitate, gaze 
și alți combustibili (ponderea în cadrul 
cheltuielilor pentru consumul final al 
gospodăriilor) 

✓ 

 

 

✓ 

 

 

Cheltuielile cu ajutorul pentru încălzirea 
locuinței, pe tip de sprijin, ca procent în 
PIB/cheltuieli publice/protecție socială  

Cheltuiala medie lunară a ajutorului 
pentru încălzirea locuinței, pe tip de 
sprijin: valoare absolută, reală și raportată 
la salariul minim și mediu net 

+ 

 

 

+ 

 

3. SERVICII SOCIALE   

O.G. 3.1. Asigurarea co-deciziei și participării beneficiarilor la serviciile sociale   

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

Satisfacția beneficiarilor cu privire la 
implicarea lor în planificarea, dezvoltarea, 
managementul și evaluarea serviciilor 
sociale   

X      

O.G. 3.2. Îmbunătățirea sistemelor de evaluare a nevoilor și management al informațiilor, și asigurarea alinierii acestora la politicile și practicile locale de luare 
a deciziilor   

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

  Procentul autorităților locale și județene 
care utilizează Sistemul de Management 
al Informațiilor pentru planificarea și 
implementarea serviciilor sociale  

Procentul autorităților locale și județene 
care folosesc instrumente de evaluare a 

X  

 

 

X 

Procentul autorităților locale și județene 
cu personal instruit să utilizeze Sistemul de 
Management al Informațiilor pentru 
planificarea și implementarea serviciilor 
sociale 

Evidențe privind liniile 
directoare/procedurile pentru utilizarea 
instrumentelor de evaluare a nevoilor, 

X  

 

 

 

X 
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nevoilor pentru planificarea strategică a 
serviciilor sociale  

pentru planificarea strategică a serviciilor 
sociale  

Procentul autorităților locale și județene 
cu personal instruit pentru a folosi 
instrumentele de evaluare a nevoilor 
pentru planificarea strategică a serviciilor 
sociale 

 

X  

O.G. 3.3. Îmbunătățirea finanțării serviciilor sociale  

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

  Numărul și procentul serviciilor sociale 
dezvoltate de furnizori privați de servicii 
sociale (% în totalul serviciilor sociale)  

Numărul și procentul serviciilor sociale 
oferite de furnizori privați și finanțate 
(integral sau parțial) de la bugetul de 
stat, județean sau local 

+ 

 

 

? 

 

Cheltuielile publice pentru serviciile 
sociale, ca procent din cheltuielile 
publice/PIB  

Procentul cheltuielilor publice alocate 
serviciilor sociale contractate de furnizori 
privați de servicii sociale (la nivel local, 
județean și național)  

? 

 

? 

O.G. 3.4. Consolidarea asistenței sociale la nivelul comunității  

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

Rata riscului de sărăcie sau excluziune 
socială (AROPE) 

Satisfacția beneficiarilor cu privire la 
calitatea serviciilor sociale primite, 
furnizate de SPAS 

✓ 

 

X 

Numărul de beneficiari ai serviciilor 
sociale furnizate de SPAS  

X  Numărul de persoane angajate ca asistenți 
sociali de SPAS 

Numărul de asistenți sociali angajați în 
SPAS (cu studii superioare de specialitate 
și înscriși în CNASR)  

Numărul și procentul SPAS-urilor 
funcționale (% din nr. UAT-urilor)  

Numărul și procentul localităților cu 
strategii locale și planuri de acțiune pentru 
dezvoltarea serviciilor sociale 

Cheltuielile publice cu serviciile sociale 
integrate (sociale, medicale, 
educaționale), la nivel comunitar 

X  

 

X  

 

X  

 

X  

 

X  
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O.G. 3.5. Dezvoltarea echipelor comunitare de intervenție integrată  

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

Satisfacția beneficiarilor cu privire la 
calitatea serviciilor comunitare integrate  

X Numărul de beneficiari ai serviciilor 
comunitare integrate  

X Numărul și procentul UAT-urilor cu servicii 
comunitare integrate, pe mediul de 
rezidență  

Cheltuielile publice cu serviciile sociale 
integrate (sociale, medicale, 
educaționale), la nivel comunitar 

X  

X 

O.G. 3.6. (Fostul 3.6.4.1. în Planul Strategic de Acțiune) Servicii pentru copiii lipsiți de îngrijirea părinților 

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

Numărul de copii nou intrați în sistemul de 
protecție specială  

Numărul și procentul copiilor din sistemul 
de protecție specială integrați în 
familie/comunitate (inclusiv prin adopție), 
pe tip de serviciu 

Rata de participare la educație a copiilor 
din sistemul de protecție specială, după 
nivelul de educație  

✓ 

 

+ 

 

 

X  

 

Numărul de familii care beneficiază de 
servicii sociale pentru prevenirea 
separării copiilor de familie 

Numărul de copii părăsiți în unități 
medicale  

Numărul de copii fără adăpost  

Numărul de copii/tineri din sistemul de 
protecție specială, pe tip de serviciu 
(plasament la alte familii/persoane, 
plasament la rude, plasament la asistent 
maternal profesionist, 
apartamente/căsuțe de tip familial) 

X 

 

✓ 

 

X  

✓ 

 

Numărul și procentul autorităților locale 
care oferă servicii sociale pentru 
prevenirea separării copiilor de familie 

Cheltuielile publice pentru serviciile 
sociale care vizează copiii 

Numărul de centre de plasament  

Numărul de asistenți maternali 
profesioniști  

Numărul de apartamente și căsuțe de tip 
familial 

Numărul de manageri de caz și 
responsabili de caz cu atribuții de MC din 
sistemul de protecție a copilului 

+ 

 

 

? 

✓ 

✓ 

✓ 

 

+ 

O.G. 3.7. (3.6.4.2 in SAP) Servicii pentru persoanele cu dizabilități  

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

Rata riscului de sărăcie sau excluziune 
socială (AROPE), în funcție de nivelul de 
limitare a activității 

Procentul persoanelor cu dizabilități care 
beneficiază de protecție socială, 

✓ 

 

 

? 

Numărul de persoane cu dizabilități 
(copii/adulți) în centre rezidențiale  

Numărul de adulți cu dizabilități în 
centre rezidențiale comunitare   

? 

 

+ 

 

Cheltuielile publice cu servicii destinate 
persoanelor cu dizabilități   

Numărul de centre rezidențiale pentru 
persoane cu dizabilități (adulți/copii)
  

? 

 

? 
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dezagregat după vârstă (indicator ODD 
2030, indicator OIM) 

 

 

Numărul de adulți cu dizabilități în 
centre nerezidențiale de zi  

Procentul autorităților locale care oferă 
servicii de îngrijire la domiciliu  

Procentul vehiculelor de transport 
public care respectă standardele de 
accesibilitate pentru persoanele cu 
dizabilități (indicator ODD 2030)  

Procentul clădirilor publice care 
respectă standardele ISO 21542:2011 
privind accesibilitatea și gradul de 
utilizare al spațiului construit (indicator 
ODD 2030)  

✓ 

? 

 

X  

 

 

X  

 

 

Numărul de centre rezidențiale 
comunitare pentru adulți cu dizabilități 
  

Numărul de centre nerezidențiale de zi 
pentru adulți cu dizabilități   

+ 

✓ 

 

 

O.G. 3.8. (Fostul 3.6.4.3 . in SAP) Servicii pentru persoanele vârstnice  

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

Persoane vârstnice active economic (în 
vârstă de 65-74 de ani)  

Speranța de viață sănătoasă la vârsta de 65 
de ani  

✓ 

 

✓ 

 

 

Numărul de beneficiari ai serviciilor 
bazate pe comunitare: centre de zi 
pentru vârstnici  

Numărul de beneficiari ai serviciilor de 
îngrijire la domiciliu (inclusiv tele-
asistență) pentru vârstnici   

Numărul de beneficiari ai serviciilor 
integrate (sociale, medicale și de 
îngrijire la domiciliu) pentru vârstnici 
  

+ 

 

 

+ 

 

X 

Numărul de servicii comunitare: centre de 
zi pentru vârstnici   

Numărul de servicii de îngrijire la domiciliu 
(inclusiv tele-asistență) pentru vârstnici 
  

Numărul de servicii integrate (sociale, 
medicale și de îngrijire la domiciliu) pentru 
vârstnici 

+ 

 

+ 

 

X 

O.G. 3.9. (Fostul 3.6.4.4. în PSA) Servicii pentru alte grupuri vulnerabile  

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

  Numărul de persoane vulnerabile, care 
beneficiază de servicii de asistență 
socială  

X Cheltuielile publice cu serviciile destinate 
persoanelor din alte grupuri vulnerabile  

Numărul serviciilor pentru persoane din 
alte grupuri vulnerabile   

X  

 

+  
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4. EDUCAȚIE   

O.G. 4.1. Îmbunătățirea sistemului de educație și îngrijire timpurie a copiilor (ECEC)  

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

Ponderea elevilor intrați pentru prima dată 
în clasa pregătitoare, care au frecventat 
învățământul preșcolar 

? 

 

Rata netă de cuprindere în învățământul 
preșcolar  

Rata netă de cuprindere în învățământul 
ante-preșcolar  

Numărul și procentul preșcolarilor care 
beneficiază de stimulente educaționale 
(tichete pentru grădiniță) 

✓ 

 

✓ 

 

? 

Numărul locurilor în grădinițe   

Numărul locurilor în creșe   

Cheltuieli pentru finanțarea programului 
cu tichete sociale pentru grădinițe 

? 

? 

? 

 

O.G. 4.2. Creșterea participării și îmbunătățirea rezultatelor (consecințelor) obținute de toți copiii cuprinși în învățământul primar și gimnazial  

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

Rata de absolvire a învățământului primar  

Rata de absolvire a învățământului 
gimnazial 

Rata de absolvire a învățământului liceal 
tehnic, cu examen de bacalaureat   

Rata de absolvire a școlilor profesionale  

Rata de părăsire timpurie a sistemului 
educațional de către tineri (18-24 de ani)  

Nivel scăzut de performanță la matematică 
în testele PISA (sub nivelul 2 de 
competență)   

Nivel scăzut de performanță la citire în 
testele PISA (sub nivelul 2 de competență) 

Variația performanței la 
științe/citire/matematică în funcție de 
statutul socio-economic al elevilor (PISA) 

? 

? 

 

? 

? 

 

✓ 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

Rata netă de cuprindere în învățământul 
primar   

Rata netă de cuprindere în învățământul 
gimnazial   

Rata netă de cuprindere în învățământul 
liceal filieră tehnică 

Rata netă de cuprindere în școlile 
profesionale   

Rata abandonului în învățământul 
primar, gimnazial, liceal tehnic și în 
școlile profesionale   

? 

 

? 

 

? 

? 

 

✓ 

 

 

Numărul de locuri în învățământul liceal, 
filiera tehnologică  

Numărul de locuri în școlile profesionale 
  

? 

 

? 
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O.G. 4.3. Promovarea unui acces mai larg la învățământ terțiar a grupurilor sub-reprezentate  

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

Populația de 30-34 de ani care a absolvit 
învățământul terțiar   

✓ 

 

Rata netă de cuprindere în învățământul 
terțiar  

Rata de tranziție în învățământul terțiar  

? 

 

? 

Cheltuieli de la bugetul de stat pe student ? 

 

O.G. 4.4. Creșterea accesului tinerilor defavorizați și a persoanelor de vârstă activă la programe de învățare pe tot parcursul vieții (ÎPV)  

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

Rata de inserție pe piața muncii a șomerilor 
participanți la cursuri de formare 
profesională 

Ponderea populației de 25-64 de ani care a 
absolvit cel mult învățământul gimnazial  

Rata NEET (diverse intervale între 18-34)  

Rata de participare a adulților (25-64 de 
ani) la educație și formare   

? 

 

 

✓ 

✓ 

✓ 

Ponderea șomerilor care au participat la 
forme de instruire non-formale  

Numărul participanților la programul „A 
Doua Șansă” 

✓ 

 

? 

 

Costul total al formării profesionale 
continue (FPC), ca procent din costul forței 
de muncă  

✓ 

 

 

O.G. 4.5. Creșterea accesului copiilor din grupuri vulnerabile la educație de calitate  

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

Populația de 18-24 de ani, în funcție de cel 
mai înalt nivel de educație absolvit și etnie  

Ponderea elevilor cu dizabilități și/sau 
cerințe educaționale speciale promovați la 
final de an școlar   

Ponderea elevilor din învățământul special 
promovați la final de an școlar 

? 

 

? 

 

? 

 

Rata netă de cuprindere a copiilor de 
etnie romă în învățământul primar, 
gimnazial, liceal și profesional  

Numărul de elevi cu dizabilități și/sau 
cerințe educaționale speciale cuprinși în 
învățământul de masă  

Numărul de copii ce revine unui consilier 
școlar 

Numărul elevilor cuprinși în 
învățământul special 

? 

 

 

? 

 

? 

 

✓ 

Numărul profesorilor itineranți/de sprijin 
care lucrează cu elevi cu CES/dizabilități 
integrați în învățământul de masă   

Numărul profesorilor consilieri școlari 
  

Numărul școlilor speciale  

? 

 

? 

? 
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O.G. 4.6. Creșterea eficacității programelor sociale în educație  

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

Ponderea copiilor de vârsta învățământului 
obligatoriu aflați în afara sistemului de 
educație  

? 

 

Numărul de beneficiari ai Programului 
„Rechizite școlare”   

Numărul de beneficiari ai Programului 
„Bani pentru liceu” 

Numărul de beneficiari ai Programului 
„EURO 200” 

Numărul preșcolarilor beneficiari ai 
stimulentului educațional (tichete de 
grădiniță) 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

Cheltuieli pentru Programul „Rechizite 
școlare” 

Cheltuieli pentru Programul „Bani pentru 
liceu”  

Cheltuieli pentru Programul „EURO 200”
  

Cheltuieli pentru finanțarea programului 
de tichete sociale pentru grădinițe 

? 

 

? 

? 

? 

O.G. 4.7. Întărirea capacității administrative statistice și de monitorizare a serviciilor din învățământ   

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

  Numărul elevilor cuprinși în școli 
localizate în comunități defavorizate 

X  Numărul școlilor localizate în comunități 
marginalizate   

X  

5. SĂNĂTATE  

O.G. 5.1. Echitate îmbunătățită în materie de sănătate și protecție financiară  

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

Procentul persoanelor cu stare de sănătate 
auto-declarată „rea” sau „foarte rea” în 
totalul populației de 16 ani și peste, pe 
chintile de venit 

Persoane care suferă de o boală cronică 
sau o problemă medicală de lungă durată, 
pe sexe, grupe de vârstă și chintile de venit 
  

✓ 

 

 

✓ 

 

 

Procentul persoanelor de 16 ani și peste 
care nu au putut să consulte un medic 
specialist (exclusiv stomatolog), pe 
chintile de venit  

✓ 

 

 

Numărul locuitorilor ce revin la un medic 
de familie, după mediul de rezidență 
  

Densitatea medicilor   

Densitatea asistenților medicali  

Cheltuieli curente cu sănătatea (CHE), ca 
procent în PIB/cheltuieli publice  

Plăți directe ale gospodăriilor pentru 
îngrijirea sănătății în moneda națională și 
la paritatea puterii de cumpărare standard 
pe cap de locuitor  

+ 

+ 

+ 

 

✓ 

 

✓ 

 

 

? 
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Ponderea populației asigurate în sistemul 
asigurărilor sociale de sănătate, în totalul 
populației rezidente din România  

O.G. 5.2. Servicii medicale mai bune în anumite zone relevante pentru grupurile sărace și vulnerabile 

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

Ponderea copiilor născuți de mame 
adolescente în totalul nou-născuților  

Rata de succes a tratamentului 
tuberculozei  

Rata mortalității infantile   

✓ 

 

✓ 

✓ 

 

Gradul de acoperire al programului 
național de screening pentru cancerul 
de col uterin  

Prevalența măsurilor moderne de 
contracepție (%)  

Gradul de acoperire al tratamentelor 
pentru tuberculoză  

Gradul de acoperire al imunizării 
complete în rândul persoanelor cu 
vârsta de 1 an 

Gradul de acoperire al vaccinării 
împotriva pojarului în rândul 
persoanelor cu vârsta de 1 an  

Gradul de acoperire al îngrijirii prenatale 
(cel puțin patru vizite)    

Numărul de născuți-vii ale căror mame 
au fost luate în evidență pentru îngrijire 
prenatală 

✓ 

 

X  

 

✓ 

 

X  

 

X  

 

X  

 

✓ 

Cheltuieli curente cu sănătatea (CHE), ca 
procent în PIB/cheltuieli publice  

Plăți directe ale gospodăriilor pentru 
îngrijirea sănătății în moneda națională și 
la paritatea puterii de cumpărare standard 
pe cap de locuitor 

Disponibilitatea generală a îngrijirii 
paliative în asistența medicală primară din 
sistemul public de sănătate   

✓ 

 

✓ 

 

 

✓  

 

O.G. 5.3. Creșterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii de sănătate de bună calitate  

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

    Densitatea medicilor  

Densitatea asistenților medicali  

Numărul locuitorilor ce revin la un medic 
de familie, după mediul de rezidență
  

+ 

+ 

+ 

 

✓ 



44 

 

Cheltuieli curente cu sănătatea (CHE), ca 
procent în PIB/cheltuieli publice  

Plăți directe ale gospodăriilor pentru 
îngrijirea sănătății în moneda națională și 
la paritatea puterii de cumpărare standard 
pe cap de locuitor  

Ponderea populației asigurate în sistemul 
asigurărilor sociale de sănătate, în totalul 
populației rezidente din România 
  

 

✓ 

 

 

? 

6. LOCUIRE 

O.G. 6.1. Creșterea accesibilității și îmbunătățirea calității serviciilor pentru locuire, mai ales pentru populația vulnerabilă  

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

Rata de supra-aglomerare  

Ponderea persoanelor în vârstă de 18-34 
de ani care locuiesc cu părinții  

Rata deprivării severe de locuire  

✓ 

✓ 

 

✓ 

Arierate la plata ipotecilor sau a chiriilor 

Arierate la plata utilităților 

Cheltuieli pentru consumul final al 
gospodăriilor cu locuirea, per total și în 
funcție de scopul consumului   

✓ 

✓ 

✓ 

 

Locuințe noi construite din fonduri publice  + 

 

O.G. 6.2. Dezvoltarea serviciilor de locuințe sociale  

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

Numărul de familii/indivizi din locuințe 
sociale care beneficiază de servicii 
personalizate de asistență prin intermediul 
unui plan de management de caz  

X  Numărul de familii/indivizi din locuințe 
sociale  

Numărul cererilor pentru locuințe 
sociale, dintre care cereri eligibile  

X  

 

X 

Stocul de locuințe sociale   

Cheltuieli pentru dezvoltarea locuințelor 
sociale  

X  

X 

O.G. 6.3. Asigurarea unui sprijin de urgență eficient pentru persoanele fără adăpost, dezvoltând, în același timp, capacitatea de reintegrare socială și prevenție 
timpurie  

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

Persoane fără adăpost, inclusiv copii  X  Numărul de beneficiari ai serviciilor 
pentru persoane fără adăpost 

? Numărul de servicii pentru prevenirea 
lipsei unui adăpost (consiliere pentru 
persoane aflate în risc, locuințe sociale) 

X  
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Numărul de servicii pentru persoane fără 
adăpost, pe tip de serviciu  

? 

7. PARTICIPARE SOCIALĂ 

O.G. 7.1. Climatul social și încrederea în instituții  

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

Încrederea în instituții (Parlament, Guvern, 
partide politice, autorități publice 
regionale sau locale, administrație publică) 

Gradul de satisfacție cu privire la furnizarea 
serviciilor publice   

Percepția asupra corupției   

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

Procentul cererilor de informații publice 
la care au primit răspuns în mai mult de 
30 de zile  

Procentul actelor normative publicate 
pentru a primi feedback cu 30 de zile 
înainte de inițierea procesului de 
adoptare  

X  

 

 

X 

  

O.G. 7.2. Toleranța și reducerea discriminării   

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

Toleranța față de grupurile minoritare  ✓     

O.G. 7.3. Creșterea participării la activități de voluntariat cu și pentru grupurile vulnerabile   

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

Apartenența la organizații de voluntariat 

Participarea politică 

✓ 

✓ 

  ONG-uri active care lucrează cu grupurile 
vulnerabile, la 1.000 de locuitori  

X 

O.G. 7.4. Întărirea comunităților sărace și marginalizate, prin implicare socială activă   

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

Prezența la vot   ✓   Suma rezervată pentru bugetare 
participativă, la 1.000 de locuitori  

X 

O.G. 7.5. Creșterea accesului la informații și cunoaștere, prin inovare socială   

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

Dimensiunea conectivitate a Indicelui 
Economiei și Societății Digitale 

✓ 

 

Frecvența utilizării internetului   

Ponderea gospodăriilor cu acces la 
internet acasă, din totalul gospodăriilor 

✓ 

✓ 

 

Abilitățile digitale ale populației  ✓ 

X 
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Ponderea persoanelor de 16-74 ani care 
interacționează cu autoritățile publice 
prin intermediul website-ului  

 

✓ 

 

Ponderea localităților din mediul rural care 
oferă locuitorilor acces gratuit la internet 
prin intermediul instituțiilor publice  

8. POLITICI ZONALE   

O.G. 8.1. Reducerea disparităților teritoriale & GO 8.2. Îmbunătățirea calității vieții în comunitățile rurale & O.G. 8.3 Îmbunătățirea calității vieții în comunitățile 
urbane mici   

Consecință Status  Rezultat  Status Resurse  Status 

Rata sărăciei relative, după gradul de 
urbanizare și regiune  

Rata deprivării materiale severe, după 
gradul de urbanizare și regiune  

Satisfacția cu viața, după gradul de 
urbanizare 

Produsul Intern Brut (PIB), la nivel de 
regiune și județ 

✓ 

 

✓ 

 

? 

✓ 

 

Ponderea salariaților în totalul 
populației active la nivel de localitate  

Ponderea gospodăriilor cu acces la 
sistemul public de alimentare cu apă, 
după mediul de rezidență și regiune 
(ABF)  

Ponderea gospodăriilor cu acces la 
sistemele publice de canalizare, după 
mediul de rezidență și regiune (ABF) 

Ponderea gospodăriilor cu acces la 
internet, după mediul de rezidență și 
regiune (ABF) 

X  

 

? 

 

? 

 

 

✓ 

Localități cu rețea publică de distribuție a 
apei  

Localități cu rețea publică de canalizare  

Zone rurale fără acoperire cu internet în 
bandă largă (broadband)  

✓ 

✓ 

✓ 

 

Ponderea persoanelor de 25 de ani și 
peste, după cel mai înalt nivel de educație 
absolvit, pe mediu de rezidență și regiune 

? Ratele de absolvire a învățământului 
primar și gimnazial  

Numărul elevilor din învățământul 
primar și gimnazial la un profesor, pe 
mediul de rezidență și regiune  

? 

 

? 

Numărul de școli primare și gimnaziale, 
după mediul de rezidență  

Ponderea cheltuielilor pentru educație în 
totalul bugetelor locale, pe mediu de 
rezidență și după mărimea localității  

✓ 

 

? 

Rata sărăciei relative, după gradul de 
urbanizare și regiune  

Rata deprivării materiale severe, după 
gradul de urbanizare și regiune 

Satisfacția cu viața, după gradul de 
urbanizare 

✓ 

 

✓ 

? 

 

✓ 

  Ponderea drumurilor rurale (comunale) 
modernizate  

Numărul personalului medico-sanitar la 
1.000 de persoane, la nivel de localitate 

Ponderea cheltuielilor pentru sănătate în 
totalul bugetelor locale, după mediul de 
rezidență și mărimea localității 

+ 

 

+ 

 

? 
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Produsul Intern Brut (PIB), după regiune și 
județ 

Ponderea persoanelor de 25 de ani și 
peste, după cel mai înalt nivel de educație 
absolvit, pe mediu de rezidență și regiune 

 

? 

Ponderea cheltuielilor pentru proiecte 
finanțare cu fonduri europene în totalul 
bugetelor locale, după mediul de rezidență 
și mărimea localității  

Ponderea cheltuielilor din venituri locale în 
totalul bugetelor locale, după mediul de 
rezidență și mărimea localității 

Ponderea cheltuielilor pentru investiții în 
totalul bugetelor locale, după mediul de 
rezidență și mărimea localității 

? 

 

 

? 

 

 

? 
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3.5. Stadiul implementării componentei de M&E a SNISRS 
După ce a fost selectată lista extinsă de indicatori, s-a documentat/verificat disponibilitatea datelor pentru 
fiecare indicator și dezagregare.  

 

Tabelul 6. Disponibilitatea indicatorilor pe fiecare sector al SNISRS  

Legendă: un indicator pentru care este disponibilă cel puțin o dezagregare se consideră a fi indicator disponibil17 
Tipul indicatorului  Disponibil și 

raportat 
Disponibil la 
cerere  

Nou propus 
din date 
existente  

Nou propus 
din date noi 

Calculat 
adițional 

Ocupare 15 5 3 2 3 

Transferuri sociale 19  8  14 

Servicii sociale 8 5 8 24 12 

Educație 11 21 16 2  

Sănătate 10 2 1 4 3 

Locuire 6  2 7 1 

Participare socială 12  1 4  

Politici zonale  8 1 10 1 2 

Total  89 34 49 44 35 

 

Pentru toți cei 251 de indicatori au fost propuse câteva dezagregări pentru raportare în faza inițială (în 
medie 1,8 dezagregări, de obicei 1-2 dezagregări, uneori doar indicatorul ca atare și în unele cazuri 5 
dezagregări). Apoi au fost pregătite machetele de prezentare a datelor, pentru indicatorii care sunt 
măsurați și raportați, ca parte a proiectului de asistență tehnică (unii indicatori nu sunt disponibili cu 
niciuna din dezagregări). Machetele de prezentare a datelor sunt tabele în Excel și folosesc aceleași 
principii ca și celelalte două componente de M&E (setul central de indicatori cheie de incluziune socială și 
componenta de monitorizare a programului). De obicei tabelele au la bază o dezagregare sau o analiză 
încrucișată simplă a două dezagregări. Astfel au rezultat 516 tabele, incluse în Pachetul Anexei 2, dintre 
care 331 de tabele sunt completate cu date.  

 

Tabelul 7. Disponibilitatea indicatorilor, după tipul indicatorului 

Tipul 
indicatorului  

Disponibil și 
raportat 

Disponibil la 
cerere  

Nou propus 
din date 
existente  

Nou propus 
din date noi 

Calculat 
adițional 

Consecință 43 11 9 6 2 

 

 
17 Adică deși restul dezagregărilor nu sunt disponibile, indicatorul va fi raportat ca disponibil  
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Rezultat 34 15 17 23 9 

Resursă 12 8 23 15 24 

Total 89 34 49 44 35 

 

3.6. Evaluarea măsurilor cheie din SNISRS 
Mai multe programe și intervenții cheie coordonate de MMPS și ANOFM au fost selectate pentru a evalua 
performanța SNISRS. Selecția s-a făcut în urma consultării cu reprezentanții MMPS, luând în calcul 
importanța strategică a acestora și aspecte legate de noutatea programelor sau modificări 
recente/posibile la formatul lor. MMPS a decis că sunt necesare mai multe informații aprofundate despre 
aceste programe/intervenții și a solicitat îndrumare cu privire la cel mai potrivit mod de evaluare, pentru 
a obține cele mai bune răspunsuri la principalele întrebări apărute cu privire la acestea.  

Abordarea descrisă mai sus privind folosirea sistemului M&E la luarea deciziilor se aliniază bunelor 
practici. De obicei monitorizarea este descrisă ca „un proces continuu care urmărește ce se întâmplă cu 
un program și folosește datele colectate pentru a îndruma procesul de implementare și gestionarea 
deciziilor cotidiene legate de program. Monitorizarea urmărește resursele, activitățile și rezultatele, deși 
uneori poate include și consecințe, cum ar fi progresul către atingerea obiectivelor naționale de 
dezvoltare18. Evaluările sunt analize periodice, obiective, ale unui program sau proiect în derulare sau 
finalizat. Acestea sunt folosite pentru a răspunde la întrebări specifice privind implementarea și 
rezultatele. Spre deosebire de monitorizarea continuă, acestea se realizează în anumite momente și de 
multe ori încearcă să obțină perspectiva din exterior a unor experți tehnici19. Evaluările necesită timp și 
implică costuri; de aceea trebuie realizate doar pentru subiecte problematice și pentru luarea unor decizii 
referitoare la politici care necesită o investigație mai detaliată.  

Procesul care a dus la elaborarea planului de evaluare cuprinde mai multe etape: (i) reprezentanții MMPS 
au transmis o listă cu programele de interes, menționând legătura acestora cu PSA și, acolo unde este 
cazul, cu Planul de guvernare 2018-2020; (ii) întrebările centrale de evaluare a programelor au fost 
stabilite prin discuții directe cu echipa MMPS; (iii) cele mai bune metodologii de evaluare au fost agreate 
în termeni largi, pentru a răspunde cât mai bine întrebărilor adresate, având în vedere și constrângerile 
de timp rezultate din calendarul de implementare a programelor, constrângerile privind disponibilitatea 
datelor și alți factori contextuali.  

Raportul propune patru tipuri de evaluări pentru cele șapte programe sau grupe de programe descrise în 
Tabelul 8. După cum s-a descris mai jos, dovezile legate de cele 3 programe diferite care sprijină 
dezvoltarea capacității serviciilor de asistență socială locală (asistenții sociali din SPAS-uri, centre pentru 
vârstnici și servicii de îngrijire la domiciliu) ar putea fi colectate în cadrul unui singur studiu de evaluare, 
în principal din motive care țin de nevoia de îndrumări rapide pentru luarea unor decizii privind aceste 
programe, costuri mai mici și oportunitatea de a acoperi programul printr-o singură cercetare de teren cu 
mai multe componente. Evidențele privind transferurile sociale bazate pe testarea mijloacelor ar trebui 
colectate ca parte a unui proiect de evaluare mai amplu: evaluarea impactului pentru zonele 

 

 
18 Sistemul de monitorizare descris în secțiunea 2 a prezentului raport urmărește SNISRS, nu un program anume. 
19 Paul J. Gertler, Sebastian M., Patrick P, Laura B. R., Christel M. J. V., 2011. Impact Evaluation in Practice. 2011. 
Washington, DC: World Bank 
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marginalizate, care se va uita la rezultatele serviciilor (inclusiv beneficii financiare, servicii sociale, educație 
și sănătate) atunci când beneficiază de un pachet de servicii comunitare integrate versus o abordare 
sectorială/sub-sectorială.  

Tabelul 8. Programe evidențiate pentru evaluare și metodologii de evaluare recomandate 

Programe  Evaluări 

Program 1. Proiect: „Crearea și implementarea serviciilor comunitare 
integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” – 139 
comunități marginalizate 

Evaluarea 1: Proiectul 
Evaluarea impactului serviciilor 
comunitare integrate asupra 
zonelor marginalizate 

Program 2. Beneficiile bazate pe testarea mijloacelor acordate pentru 
prevenirea sărăciei și a riscului de excluziune socială: venitul minim 
garantat, alocația pentru susținerea familiei, ajutorul pentru încălzirea 
locuinței și stimulentul educațional (tichete sociale pentru grădiniță)  

Evaluarea 1: Proiectul 
Evaluarea impactului serviciilor 
comunitare integrate asupra 
zonelor marginalizate 

Program 3. Măsuri de stimulare a ocupării pe piața muncii pentru grupurile 
de persoane vulnerabile – subvenții pentru angajatori 

Evaluarea 2: Programe cu 
subvenții pentru angajatori 

Program 4. Program de Interes Național (PIN) „Creșterea calității vieții 
persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice”, aprobat 
prin HG nr. 978/2015 

Evaluarea 3: PIN pentru 
sprijinirea serviciilor locale de 
asistență socială 

Program 5. Program de Interes Național „Creșterea capacității serviciilor 
publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale”, 
aprobat prin HG nr. 427/2018 

Evaluarea 3: PIN pentru 
sprijinirea serviciilor locale de 
asistență socială 

Program 6. Program de Interes Național „Servicii comunitare la domiciliu 
pentru persoanele vârstnice dependente”, aprobat prin HG nr. 427/2018 

Evaluarea 3: PIN pentru 
sprijinirea serviciilor locale de 
asistență socială 

Program 7. Program de subvenții pentru asociațiile și fundațiile românești 
cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de 
asistență socială, în baza Legii 34/1998 

Evaluarea 4: Granturi pentru 
asociații și fundații 

 

Trebuie făcută o notă specială cu privire la prioritatea acestor evaluări pentru MMPS20. Deși echipa tehnică 
nu poate stabili prioritatea pentru decident, care depinde și de fondurile disponibile, se pot face o serie 
de considerații pornind de la faza de implementare și de la bugetele acestor programe. Aceste 
considerații, care iau în calcul și interesul la nivel național și internațional față de intervențiile propuse 
pentru evaluare și pentru posibilele constatări ale evaluărilor includ următoarele: (i) având în vedere 
interesul din UE, dar și din întreaga lume, pentru abordări care integrează furnizarea de suport în bani și 
servicii pentru populația vulnerabilă, și având în vedere interesul pentru o implementare la scară largă a 
programului, evaluarea 1 se evidențiază ca una foarte importantă; (ii) și evaluarea 2 poate fi considerată 
esențială, referindu-se la un program cu suficiente fonduri alocate și reprezentând unul din principalele 
tipuri de intervenții pentru activarea pieței forței de muncă; și (iii) evaluarea 3 este urgentă, deoarece 
deciziile critice privind ajustări posibile ale configurării programelor evaluate depind de rezultate.  

 

 
20 Evaluările sunt destul de urgente. Însă nu s-a făcut nicio comunicare cu privire la intenția de a lansa vreuna din 
aceste evaluări. 
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Tabelul 9 prezintă sintetic principalele caracteristici ale celor patru evaluări propuse, conform unora dintre 
cele mai circulate tipologii de evaluare21, în timp ce detaliile fiecărei evaluări propuse sunt discutate 
ulterior. 

Tabelul 9. Principalele caracteristici ale formatelor de evaluare propuse 

 Formativă
22 

Sumativă23 Prospectivă
24 

Evaluare 
de 
nevoi25 

Evaluare 
bazată pe 
teorie26 

Evaluare 
de 
proces27 

Evaluare 
de 
impact28 

Evaluare 1: Evaluarea 
impactului SCI în zonele 
marginalizate 

√ √ √    √ 

Evaluare 2: Program de 
subvenții angajatori 

√ √  √  √  

Evaluare 3: PIN pentru 
susținerea serviciilor de 
asistență socială la nivel 
local 

√  √ √ √ √  

Evaluare 4: Granturi pentru 
asociații și fundații 

 √   √ √  

 

 
21 Tipologiile nu funcționează conform unui singur criteriu de clasificare, așa că aceste categorii nu se exclud reciproc; 
fiecare tip de evaluare din tabel este inclus și în notele de subsol. 
22 Evaluarea formativă se ocupă de modalitățile în care un program, o politică sau un proiect se implementează. 
Examinează dacă „logica operațională” asumată corespunde cu modul de funcționare curentă și identifică 
consecințele (imediate) ale implementării (Morra Imas, Linda G.; Rist, Ray C.. 2009. The road to results: designing 
and conducting effective development evaluations. Washington, DC: World Bank). 
23 Evaluarea sumativă este o evaluare realizată la finalul unei măsuri de intervenție sau asupra unei măsuri într-o 
fază avansată de implementare pentru a stabili măsura în care rezultatele anticipate s-au realizat (Idem). 
24 Evaluarea prospectivă estimează rezultatele probabile aferente proiectelor, programelor sau politicilor (Idem). 
25 Evaluare de nevoi identifică decalajul dintre rezultatele curente și cele dorite pentru a oferi informații utile în 
procesul de luare a deciziilor (Roger Kaufman, H. Oakley-Brown, R. Watkins, & D. Leigh. 2003. Strategic Planning for 
Success: Aligning People, Performance and Payoffs. San Francisco: Jossey-Bass.). 
26 Evaluarea bazată pe teorie examinează o teorie sau un model explicit cu privire la modul în care un program 
conduce la obținerea rezultatelor dorite sau observate (P. J. Rogers, T. A. Hacsi, A. Petrosino, & T. A. Huebner (Eds.), 
Program theory in evaluation: Challenges and opportunities (pp. 5–14). New Directions for Evaluation, No. 87. San 
Francisco, CA: Jossey-Bass). 
27 Evaluările de proces examinează modul în care un program este implementat și funcționează, analizând dacă el 
se conformează planului inițial și documentează modul în care se dezvoltă și funcționează. De obicei, aceste evaluări 
sunt realizate în etapele inițiale ale unui program (Paul J. Gertler, Sebastian M., Patrick P, Laura B. R., Christel M. J. 
V., 2011. Impact Evaluation in Practice. 2011. Washington, DC: World Bank). 
28 Evaluările de impact urmăresc să găsească răspunsuri la întrebările legate de cauză și de efect. O evaluare a 
impactului examinează modificările aduse la nivelul beneficiarilor care pot fi atribuite direct programului (Idem). 
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4. Componenta de monitorizare a programelor 
MMPS 
Cea de-a treia componentă a sistemului de M&E (Pachetul Anexă 3) se referă la acei indicatori care 
urmăresc progresul programelor de rutină gestionate de MMPS și completează setul central de indicatori 
cheie de incluziune socială și componenta de M&E a SNISRS. După cum se descrie în Diagrama 1, indicatorii 
din cele trei componente se suprapun parțial, și de aceea o parte din indicatorii cheie de incluziune socială, 
precum și indicatorii care urmăresc implementarea Strategiei sunt furnizați din surse de date 
administrative de rutină atașate programelor MMPS. Însă o parte importantă a datelor administrative nu 
este surprinsă de Strategie sau de indicatorii cheie, fiind relevantă doar pentru supravegherea periodică 
și pentru redactarea rapoartelor de progres a programelor.   

 

4.1. Obiective 
Obiectivul activității derulate în cadrul acestei componente este acela de a aborda provocările cu care se 
confruntă MMPS în ceea ce privește compilarea și raportarea datelor, descrise în Rezultatul 2. Pentru a 
crește disponibilitatea, calitatea și relevanța datelor privind MMPS și pentru a oferi un cadru de 
diseminare unificat, mai comprehensiv, datele raportate privind beneficiarii și cheltuielile sunt 
îmbunătățite și extrase în machete comune, în timp ce datele raportate public sunt completate cu alte 
informații relevante. Asistența tehnică a contribuit la această componentă cu următoarele: (i) proiectarea 
unor recomandări pentru un sistem de raportare a datelor unificat la nivelul diferitelor instituții implicate; 
(ii) crearea unei liste extinse de indicatori; (iii) oferirea unor estimări privind datele; și (iv) oferirea de 
suport tehnic pentru a crea o bază de date a noului sistem de monitorizare.  

Sistemul indicatorilor de program se referă la intervențiile și programele implementate ca activitate de 
rutină de către MMPS, excluzând astfel proiectele temporare, cele derulate o singură dată sau care nu 
sunt continue, ca cele finanțate din fonduri europene sau alte programe similare. În momentul de față 
sistemul de monitorizare al programelor MMPS este fragmentat între diferite instituții aflate sub 
coordonarea MMPS și uneori chiar între departamentele diferite din MMPS.  

 

4.2. Metodologie 
Programele acoperite de componenta de M&E sunt din principalele sectoare și se află sub coordonarea 
Ministerului Muncii și Protecției Sociale: Ocupare, Pensii, Asistență socială (cu machete separate pentru 
Servicii sociale și Transferuri sociale), Protecția copilului și Protecția persoanelor cu dizabilități. Pentru 
aceste sectoare au fost prezentați o serie de indicatori privind numărul beneficiarilor, valoarea beneficiilor 
și bugetele alocate. La realizarea analizei s-au folosit următoarele criterii:  

• Calitatea indicatorilor, evaluată în raport cu următoarele principii: validitate, fiabilitate, 
măsurabilitate, caracterul obiectiv, disponibilitate, replicabilitate și alte principii asociate, discutate 
de obicei în literatura de specialitate privind M&E;  

• Capacitatea indicatorilor de a fi urmăriți în mod dinamic; 
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• Capacitatea de dezagregare teritorială29; 
• Relevanța în procesele de elaborare a politicilor, inclusiv a strategiilor, planurilor de acțiune și 

planurilor de activitate; 
• Accentul pus pe beneficiari, respectiv nevoia de a privi în mod constant numărul 

persoanelor/familiilor/gospodăriilor, în loc de a concentra eforturile de măsurătoare doar pe sumele 
cheltuite și pe tipurile/numărul activităților realizate. Acest aspect este cu atât mai important în cazul 
serviciilor sociale, acolo unde înregistrările administrative urmăresc uneori numărul activităților 
derulate și nu numărul real de beneficiari individuali30; 

• Capacitatea de a include dezagregări pentru diferite grupuri vulnerabile. De exemplu, măsurile de 
stimulare a ocupării forței de muncă includ deja anumite dezagregări privind persoanele rome, tinerii 
din sistemul special de protecție și alte grupuri vulnerabile;  

• Accentul pus pe consecințe și pe efecte;  
• Transparența și standardizarea prezentării datelor, cu definiții și instrucțiuni agreate de toate părțile 

implicate; 
• Activitatea de implementare s-a derulat în mai mulți pași: mai întâi, identificarea unor secțiuni sub-

sectoriale pentru afișarea datelor, precum și indicatorii și dezagregările (detalii în sub-capitolul 4.3); 
în al doilea rând, crearea unor machete pentru prezentarea datelor (detalii în sub-capitolul 4.4) și, în 
al treilea rând, completarea datelor în machetele deja existente, cu proceduri de procesare automată 
a datelor (detalii în sub-capitolul 5.5.). 

 

4.3. Lista indicatorilor și a tabelelor  
Primul pas al implementării l-a reprezentat selectarea sub-sectoarelor, a listei indicatorilor, a unității de 
măsură pentru fiecare indicator (număr, procent, raport și structură/distribuție), precum și dezagregările. 
Această activitate s-a realizat în urma unei analize extinse a rapoartelor de prezentare a datelor publicate 
într-o multitudine de formate și în diferite locuri pe internet. Indicatorii se referă în principal la numărul 
beneficiarilor, sumele beneficiilor și bugetele alocate. Apoi au fost create machete de prezentare a 
datelor. Anexa 2 prezintă pe prima coloană lista indicatorilor, iar pe cea de-a doua numărul tabelelor 
create pentru fiecare indicator, ca rezultat al folosirii unor dezagregări sau unități de măsură multiple (lista 
finală completă cu machete/tabele este prezentată ca parte a Rezultatului 2):  

 

4.4. Machete de prezentare a datelor  
Pentru indicatorii de program au fost utilizate aceleași machete de prezentare a datelor care au fost 
folosite și pentru setul central de indicatori de incluziune socială și pentru componenta de monitorizare a 
SNISRS. Unul din principiile de bază a fost acela de a evita intersectarea unui număr prea mare de 

 

 
29 Însă participanții la seminarul de consultare au menționat că în momentul de față nu există capacitate 
administrativă pentru prezentarea datelor la nivel de localitate, de exemplu, codurile SIRUTA nu au fost actualizate 
în bazele de date sursă.  
30 Implementarea consecventă a acestei abordări bazate pe beneficiar ar necesita modificarea modului în care sunt 
colectate și compilate datele, o sarcină greu de finalizat în cadrul mandatului limitat al acestui proiect.  
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dezagregări într-un singur tabel (ca regulă generală, dar mai ales când datele sunt prezentate dinamic), cu 
excepția cazului în care acest lucru este foarte relevant31. Această abordare a dus la o structură de afișare 
a datelor în care, de obicei într-un tabel sunt prezentate o singură dezagregare sau două. Sunt permise 
câteva excepții, în cazul dezagregărilor interdependente, cum ar fi regiune și județe. În cazurile 
excepționale, criteriul relevanță a stabilit încrucișarea a două dezagregări (e.g. pentru unele dezagregări 
datele sunt relevante de privit la nivelul grupelor de vârstă).  

Îmbunătățirea colectării datelor în sectorul serviciilor sociale  

O activitate distinctă a proiectului a reprezentat-o standardizarea formularului existent de colectare a 
datelor pentru serviciile sociale (Pachetul Anexă 4), furnizate de DGASPC-uri și de furnizorii de servicii 
sociale. S-a realizat o nouă colectare a datelor, cu ajutorul membrilor echipei de proiect. Mai multe 
câmpuri ale registrului de colectare a datelor folosit pentru serviciile sociale au devenit obligatorii în 2019 
(adresă, tip de furnizor - public/privat etc.). Pentru alte variabile au fost predefinite opțiuni de răspuns, 
pentru a evita răspunsurile incorecte; răspunsurile la unele întrebări sunt completate automat, cu date 
deja disponibile, iar pentru celelalte câmpuri s-au introdus o serie de restricții, pentru a elimina erorile. 
Reajustarea registrului de colectare a datelor ar trebui să reducă intervalele de timp pentru colectarea 
datelor, deoarece informațiile despre furnizorii autorizați de servicii sunt completate automat din registrul 
electronic. De asemenea, prin selectarea unui format de întrebări închise, în loc de întrebări deschise, ar 
trebui să se elimine multe erori a căror corectare înainte necesita mult timp, deoarece forțau specialiștii 
din MMPS să solicite constant clarificări de la DGASPC-uri.  

Datele pentru fiecare sector sunt prezentate într-un document în Excel, cu câte o filă separată pentru 
fiecare indicator. Fișierul cu prezentarea datelor include un „Cuprins” cu indicatorii pentru care sunt 
prezentate tabele, precum și tabelele/șabloanele ca atare. Filele de prezentare din Excel au fost pregătite 
după următoarele reguli: 

• Toate datele trebuie prezentate din perspectiva tendințelor istorice;  
• Din denumirile indicatorilor se înțelege clar ce măsoară și cum fac acest lucru (dincolo de informațiile 

suplimentare din metadate);  
• Nu sunt permise mai mult de 2 sau 3 dezagregări (de tipul vârstă, sex, elemente de identificare 

geografică) pentru intersecție (mai ales având în vedere că toate datele sunt prezentate în dinamică); 
în situații excepționale sunt folosite sub-tipuri ale acelorași dezagregări generice, e.g., „județ” și 
„regiuni” ca sub-tipuri ale dezagregării generice „locație” sau „zonă”;  

• Acei indicatori relevanți pentru mai multe sectoare în același timp (precum indicatori care se referă la 
beneficii de asistență socială pentru persoane cu dizabilități, relevante atât pentru Beneficii de 
Asistență Socială, cât și pentru Protecția persoanelor cu dizabilități) sunt prezentați în cadrul 
sectorului administrat de instituția care oferă/raportează datele (revenind la același exemplu, de 
Beneficiile sociale se ocupă MMPS); 

• Fiecare filă va include hiperlink-uri inverse de la tabelul consultat la lista inițială de indicatori.  
Aceasta a dus la o structură simplă de configurare a datelor, ilustrată mai jos cu câteva exemple în Excel: 

 

 
31 Analiza datelor din rapoartele deja publicate de MMPS și de structurile în coordonarea acestuia a indicat că din 
cauza unei aglomerări de prea multe dezagregări în cadrul unui singur tabel acesta devine greu de citit. 
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Tabelul 10. Exemplu din rezumatul indicatorilor  

Date despre persoanele cu dizabilități și serviciile pentru persoane cu dizabilități 

Tabel 1.1a. Numărul de persoane cu dizabilități, după vârstă (la finalul anului) 

Tabel 1.1b. Numărul de persoane cu dizabilități, după vârstă și sex (la finalul anului) 

 

 

Tabelul 11. Model tabel de prezentare a datelor  

Tabel 1.1a. Numărul de persoane cu dizabilități, după vârstă (la finalul anului) 

  2015 2016 2017 2018 

Total România 779.085 797.552 808.879 834.431 
     

După vârstă: 
    

0 - 1 ani 387 329 308 330 

1 - 2 ani 1.644 1.451 1.568 1.547 

2 - 3 ani 4.196 3.847 4.045 4.350 

…..*     

…..     

Sursa de date: sistemul IT Registrul electronic național privind persoanele cu handicap 

Înapoi la Sumar     

*Notă: toate celelalte grupe de vârstă, la intervale de 1 an  

 

4.5. Procesul de implementare  
Diagrama 3 descrie fluxul general de informații, de la date brute la indicatori de program. Datele brute și 
cele primare au fost colectate pentru sectoarele de monitorizare, din trei categorii majore de surse de 
date:  

1. Sistemul Operațional de Management al Informațiilor (abreviat ca sisteme operaționale de business) 
sunt sistemele informatice tranzacționale care gestionează datele de zi cu zi și deciziile legate de 
înregistrare, certificare și/sau plata diferitelor beneficii, servicii sau alte procese/zone din cadrul protecției 
sociale. Există astfel de sisteme IT pentru pensii, ocuparea forței de muncă și șomaj, dizabilități, și 
protecția copilului32. Uneori ele sunt numite registre, de exemplu pentru servicii sociale există un registru 
al furnizorilor (acreditați) și servicii (licențiate), iar pentru dizabilități există un registru național cu detalii 
despre persoanele cu dizabilități. Sistemele operaționale gestionează date brute despre persoane, care 
includ multe detalii despre solicitanți, beneficiari, furnizorii de servicii sociale, și care sunt asociate unui 

 

 
32 În cazul serviciilor sociale, nu există un sistem informatic, ci doar un registru Excel. 



56 

 

cod unic (CNP-ul în cazul persoanelor fizice și CUI-ul în cazul persoanelor juridice), data de naștere și 
vârstă, sex, categoria proprietății. Prin urmare, din sistemul operațional pot fi extrase date primare 
semnificative, inclusiv beneficiari, membri ai familiei/gospodăriei, furnizori acreditați, servicii licențiate și 
date privind sumele din deciziile de încadrare și plată. La acest nivel de micro-date, datele primare pot fi 
defalcate pentru fiecare dezagregare din registru. Extragerea datelor agregate după diferite criterii 
(localități, vârstă etc.) constituie datele primare pentru calcularea indicatorilor de M&E.  

2. Sistemele de contabilitate (și execuție bugetară) sunt sistemele informatice (numite și Enterprise 
Resource Planning – sistem ERP) care gestionează datele contabile de zi cu zi și alte detalii non-contabile. 
Acționând ca sub-registre ale registrelor contabile, sistemele operaționale de business furnizează datele 
necesare pentru a estima plățile periodice și bugetul anual gestionat de sistemele contabile (ERP). Datele 
contabile includ principalele cheltuieli cu protecția socială (pensii, asistență socială, șomaj), subvenții 
pentru furnizorii de servicii sociale, agregate de obicei din detaliile gestionate de sistemele operaționale 
de business, dar și corecții și datorii generate de diverse motive, ca valori cu plus/minus cauzate de erori 
și actualizări; datorii generate de plăți suplimentare (de prestații necuvenite) și alte cheltuieli directe 
asociate protecției sociale (costul transferului de numerar/livrării prin bancă/POS).  

În sistemul de contabilitate ar trebui să fie mai multe detalii privind categoria de cheltuieli, tipurile de 
buget (de exemplu cel de stat, fond de pensii etc.). Datele din contabilitate sunt, de multe ori, defalcate 
pe județ/regiune, însă foarte rar la nivel de localitate sau de persoană.  

3. Sistemele și instrumentele statistice sunt folosite pentru colectarea, agregarea și estimarea diferitelor 
date statistice. Datele statistice pot fi colectate în diferite moduri, cel mai des folosite fiind rapoartele 
partenerilor instituționali (consilii regionale, primării etc.), anchetele în rândul cetățenilor (solicitanți, 
beneficiari) și rapoartele furnizorilor de servicii sociale. Urmând regulile statistice, aceste sisteme culeg 
estimări suplimentare decât cele strânse din sursele 1 și 2, atunci când există informații lipsă sau când 
sunt necesare mai multe detalii.  
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Diagramă 3. Fluxul de informații de la date brute la indicatori de program 

 

La nivelul cel mai detaliat sunt datele brute, gestionate de 
diferite surse de date: (i) Sistemele operaționale de business 
pentru managementul informațiilor, (ii) Softurile de 
contabilitate sau (iii) Datele colectate prin activități statistice, 
folosind instrumente statistice și interogări. 

Datele primare sunt extrase și agregate din date brute, fiind 
apoi transferate (schimb de date) pentru raportarea M&E și 
calcularea indicatorilor de M&E. Datele primare includ, în 
continuare, un volum mare de detalii, din cauza dezagregării 
pe diferite detalii (localități, vârstă, categoria 
beneficiului/serviciului etc.)  

După implementarea integrală, indicatorii de M&E vor fi 
automatizați pe cât de mult posibil și calculați pe baza datelor 
primare. Indicatorii sunt prezentați în șabloane standard (total 
pentru România, dezagregare pe regiune și județ, localități, 
vârstă etc.). Unii indicatori vor fi furnizați ca „date deschise”. 
În timpul implementării, și mai ales în prima fază, indicatorii 
propuși vor fi calculați pe baza rapoartelor existente, ca de 
exemplu cele statistice (buletinul statistic).  

 

Abordarea aleasă pentru transferul datelor despre program în șablonul standard (Anexa 3) oferă detalii 
despre tipurile surselor de date folosite pentru transferul datelor din formatul în care au fost colectate în 
machetele de prezentare, precum și procedurile folosite pentru a completa șabloanele. 

 

4.6. Etape de implementare a sistemului de indicatori de program  
Completarea machetelor a reprezentat cel de-al treilea pas al implementării sistemului de monitorizare a 
programului. Însă această sarcină nu se limitează exclusiv la a aranja informațiile într-un mod mai curat, 
unitar și mai ușor de accesat de către utilizator. Pentru a asigura sustenabilitatea sistemului, echipa de 
proiect și-a propus să contureze soluții automate de transfer al datelor din diferite baze de date sursă 
(acolo unde informațiile sunt păstrate în diverse baze de date cu structuri eterogene) în șabloanele 
necesare.  

După cum s-a menționat deja, s-a făcut o verificare inițială pentru a stabili disponibilitatea datelor și 
formatul în care acestea sunt raportate în momentul de față (PDF, Word, Excel sau alte formate). Prin 
urmare, indicatorii au fost etichetați ca fiind publicați sau nepublicați. După verificarea inițială au urmat 
apoi interogări de date și întâlniri tehnice cu responsabilii de date din instituții: MMPS, ANPIS, ANDPDCA, 
CNPP. Scopul acestor interacțiuni cu managerii de date l-a reprezentat obținerea bazelor de date, lucru 
realizat pentru 5 din cele 6 sectoare. Ulterior, s-au configurat două soluții de procesare a datelor pentru 
a fi aduse în formatele de prezentare a datelor propuse. Conform estimării echipei de proiect, soluțiile 
tehnice propuse se potrivesc foarte bine oricăror structuri de date, și astfel pot fi aplicate și pentru 
sectoarele pentru care nu au fost implementate soluții automatizate. Următoarele secțiuni descriu cum 

Date brute 
gestionate din 

diverse surse de date

Date primare

Indicatori 
de M&E
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s-a asigurat transferul automat prin cele două soluții, prezentând traseul de la surse de date la indicatori 
de monitorizare. 

 

Tabelul 12. Soluția de transfer de date, per sector  

Sector  Dizabilități Protecția 
copilului  

Transferuri 
sociale  

Servicii 
sociale 

Pensii  Ocupare 

Soluție  automatizată manuală  automatizată  

 
 

automatizată  automatizată manuală  

 

4.6.1. Soluția automatizată de procesare a datelor testată pentru sectorul „servicii 
sociale” (utilizând STATA și Excel) 
Prima dintre variantele de prelucrare a datelor în vederea raportării lor în formatele de prezentare agreate 
cu MMPS a fost testată utilizând datelor privind serviciile de asistență socială și o combinație de două 
programe software, respectiv STATA și Excel. Scopul analizelor a fost acela de a realiza un raport cu privire 
la distribuția indicatorilor de interes pe total populație, respectiv pe sub-populații relevante. Punctul de 
start pentru aceste analize l-au constituit bazele de date în format Excel primite la de la Ministerul Muncii 
și Protecției Sociale. În cele ce urmează sunt descrise cele două etape majore ale analizei precum și pașii 
asociați acestora, mai exact drumul parcurs pentru a ajunge de la bazele de date în format Excel la 
rapoartele tabelare cu indicatorii de interes. 

Etapa 1. Importarea, unirea, corectarea datelor culese de MMPS cu privire la furnizorii de servicii sociale 
și serviciile sociale oferite diferitelor categorii de beneficiari  

Pașii din această etapă au fost: 

1. Pregătirea analizelor: organizarea tuturor fișierelor în funcție de sursa și rolul lor (sintaxe, fișierele 
originare, bazele de date prelucrate, rapoarte cu erori apărute) și a căilor de acces a tuturor 
acestor dosare. 

2. Importul bazelor de date din format Excel (xlsm) și salvarea lor ca baze de date în format Stata 
(dta). Importarea ca baze de date Stata, importul separat al bazelor de date cu nomenclatoare. 

3. Unirea bazelor de date în format dta. 
4. Definirea și etichetarea variabilelor și corecturi ale unor valori; au fost construite variabile de tip 

ID (valori unice – de exemplu un cod care să identifice fiecare serviciu prin combinarea 
informațiilor cu privire la codul SIRUTA, codul CUI al furnizorului, codul serviciului și numărul de 
ordine al acestuia) astfel încât să poată fi unite bazele de date cu informații diferite (de exemplu 
să fie adăugate la datele colectate prin ancheta MMPS informațiile din registrul furnizorilor). 
Variabilele text au fost transformate în variabile numerice. 

5. Verificarea și corectarea bazelor de date pe baza legăturilor logice, valorilor posibile etc. 
6. Realizarea unor rapoarte în format Excel și Stata cu problemele identificate. Au fost adresate 

tipurile de probleme care trebuie verificate și remediate dacă este cazul: valori aberante (outlieri), 
valori lipsă și erori. 

7. Pentru fiecare dintre aceste tipuri de probleme au fost realizat sintaxe care identifică problema la 
nivel de variabilă și caz și realizează diferite rapoarte astfel încât persoana responsabilă de 
colectarea datelor să aibă atât o imagine generală a surselor de probleme (ce variabile, ce tip de 
cazuri, ce județe), cât și una punctuală (intersecția dintre cazul x și variabila y). 
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Etapa 2. Realizarea rapoartelor statistice 

1. Pregătirea analizelor. Organizarea tuturor fișierelor în funcție de sursa și rolul lor (sintaxe, fișierele 
pregătite în faza 1, bazele de date prelucrate, și rezultate - rapoarte tabelare cu indicatorii de 
interes) și a căilor de acces către aceste dosare. 

2. Compatibilizarea, unirea bazelor de date și realizarea unor corecturi. 
3. Imputarea valorilor lipsă pentru fiecare variabilă pe baza unui model de imputare ținând cont de 

informația disponibilă relativ la toate variabilele considerate: cele cu date complete, respectiv 
incomplete. 

4. Realizarea rapoartelor cu indicatorii de interes. Baza finală a fost exportată în format Excel, fișierul 
cu rapoartele tabelare dorite. Pentru fiecare tabel cu rezultate dorit, s-a realizat o sintaxă care 
exportă valorile obținute în formatul Excel dorit. 

Mai multe detalii despre pașii din fiecare cele două etape sunt oferite în sub-pachetul Anexă 3_2 
prelucrare automatizată soluția 1. 

 

4.6.2. Soluția automatizată de procesare a datelor testată în sectorul „drepturile 
persoanelor cu dizabilități” și „pensii” (utilizând Excel și ORACLE) 
Datele analizate în prototipul analizei au fost: 

• Date despre beneficiile de asistență socială extrase din sistemul operațional SAFIR; 
• Date despre certificatele de dizabilitate extrase din sistemul operațional SAFIR; 
• Date despre asistența socială din Contabilitatea ANPIS care se regăsesc în Buletinele Statistice – 

formate Excel, mai multe pagini individuale pe prestație; 
• Date despre pensii extrase din sistemele operaționale CNPP de pensii publice (pilon 1) și contribuții 

pensii private (pilon 2), dar transmise în format Excel;  
• Date din Registrul Furnizorilor de Servicii Sociale și Servicii Sociale Licențiate. 
Pentru implementarea prototipului de automatizare a generării indicatorilor M&E, după analiza 
preliminară, și în baza intențiilor strategice privind HUB-ul de servicii (vezi proiectul Hub Servicii) și a 
experienței din proiectul Social Assistance System Modernization Project – SASMP (2012-2018), este 
recomandată o arhitectură de tip “data warehouse”, prezentată în diagrama de mai jos. 

Tehnologii IT utilizate pentru prototip sunt: 

• Oracle RDBMS pentru baza de procesare a datelor – data warehouse; a fost utilizat limbajul standard 
SQL si limbajul specific (Oracle) procedural PLSQL;  

• Excel și limbajul Visual Basic (VBA) – pentru partea de generare a rapoartelor de prezentare a datelor. 
Pentru automatizare este propus un nomenclator ierarhic de “prestații” cros-minister. Nomenclatorul 
propus este organizat pe 3 nivele, după cum urmează: 

• Grupe de prestații (nivelul cel mai general de abstractizare), exemple sunt: certificate pentru 
persoane cu dizabilități, pensii de asigurări sociale de stat, pensii de agricultori, pensii de serviciu, 
transferuri financiare/beneficii pentru combaterea sărăciei;  

• Prestații, unde sunt încadrate beneficiile financiare, pensiile, gradele de handicap etc. 
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• Componente care pot sa fie defalcări pe baza modului în care legislația precizează că sunt acordate 
programele, grupe statistice etc. 

 

Pentru versiunea curentă a prototipului, indicatorii pot să fie calculați și generați dintr-o singură sursă de 
date sau se pot combina datele din mai multe surse de date într-o nouă sursă de date pentru analize mai 
complexe. De exemplu, pentru asistență socială, pentru a face o analiză a beneficiarilor unici de ASF, VMG, 
încălzire, s-au utilizat datele din sursele SAFIR și CONTABILITATE_STATISTICA pentru a se genera noi date. 
Un alt exemplu pentru pensii, îl reprezintă preluarea și încărcarea atât a datelor lunare (încărcate efectiv 
pentru Decembrie) cât și a datelor medii anuale calculate de echipa CNPP, adică a datelor din două surse 
diferite.  

Datele privind anumite nomenclatoare (denumiri de județe, regiuni, localități, și codurile SIRUTA 
aferente), populația pe vârste și alte date generale pentru România au fost preluate de la INS.  

În diagrama următoare este prezentat fluxul principal pentru abordarea prototip exemplificată pe cele 5 
surse de date utilizate. 

 

Diagramă 4. Fluxul principal pentru abordarea prototip exemplificat pe cele 5 surse de date utilizate 

Generatorul de rapoarte (back office) – include functii de extragere specifice 
machetelor de indicatori  (pas 3 generare extragere date conform machete)

ANPIS
operational 

asistenta sociala

ANPIS
Contabilitate

(bilanturi)

MINISTER
STATISTICA

Date contabile 

Buletin Statistic
Asistenta Sociala
multi-pagina Excel

ANPD 
certificate 
dizabilitate

CNPP
operational 

Pilon 1

CNPP
operational 

Pilon 2

Raportari lunare si 
anuale 

multi-pagina Excel

Raportari lunare si 
anuale 

multi-pagina Excel

Staging Area – include tabelele de incarcare date primare brute (modelul de date conform surselor)
organizate dupa tipul de informatii la nivel de pagina/pagini de detalii sau tabele masive de incarcare date 

Main data area – include tabele cros minister cu date primare organizate pentru 
analize si raportare M&E (in baza de nomenclatoare standard)

Fisiere de configurare (tabele) indicatori
in baza de machete standard

(NOM_INDICATORI ....)

Nomenclatoare:
(regiuni-judete; 

ierarhie prestatii,
etc)

Generatorul de rapoarte (front office)  
pentru tabele cu indicatori

TABELE INDICATORI GENERATE in format EXCEL
(conform machetelor standard)

incarcare 
masiva 
de date

incarcare 
punctuala
de date

sunt utilizati 
aceeasi 
termeni pas 2 generare: cerere de extragere 

conform macheta si detalii prestatii/servicii

pas 4 generare: date extrase (conform 
machete) transmise catre gerator 

pentru prezentarea in EXCEL

pas1 generare: citire fisier de 
configurare

DEPOZIT DE DATE – DATA WAREHOUSE (cros minister)
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Baza de date Oracle include două zone mari de date: (i) “Staging area” unde în tabele (de încărcare) 
specifice sunt datele primare așa cum sunt preluate din sursele de date, fie prin transfer bulk, fie prin 
instrucțiuni insert anexate datelor din Excel; (ii) “Main data area” unde datele primare sunt transformate 
și încărcate în tabele de date independent de beneficiu/serviciu.  

Generatorul de rapoarte include 

• Funcții, “view” din punct de vedere bază de date, prin care datele se extrag conform machetei de 
prezentare care este independentă de beneficiul și sursa de date și alți parametri (vezi mai jos). Au 
fost identificate mai multe grupe de machete de prezentare pentru indicatori: (i) machetele pentru 
indicatori defalcați pe diverse elemente din ierarhia de prestații/servicii (grupe, prestații, 
componente, sau grupe defalcate pe prestații, grupe defalcate pe componente etc.); (ii) machete 
pentru indicatori care sunt defalcați pe regiune și județ; (iii) machete pentru indicatori care sunt 
defalcați pe gen și sex; (iv) machete pentru indicatori care sunt defalcați pe nivele ale beneficiului 
(ex. nivele de pensii); (v) machete pentru indicatori care sunt defalcați pe grupe de vârstă INS; (vi) 
machete pentru indicatori procentuali cu date generale naționale (PIB, cheltuieli publice, cheltuiala 
asistență socială etc.)’; (vii) machete pentru indicatori care sunt defalcați pe grupe de vârstă specifice 
prestației/serviciului; 

• Generatorul efectiv care este un program în Excel VBA care are câțiva parametri în prima pagină 
Excel și unul din parametri este extensia la fișierul care conține detaliile (parametri) de generare 
indicatori.  

Mai multe detalii despre pașii realizați în cadrul acestei soluții sunt detaliați în sub-pachetul Anexă 3_3 
prelucrare automatizată soluția 2. 
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5. Raport sintetic de evaluare a progresului 
implementării măsurilor din Strategia 
Națională privind Incluziunea Socială și 
Reducerea Sărăciei (SNISRS) 
 

Această analiză sintetică a implementării SNISRS utilizează o selecție din datele colectate pentru a extrage 
concluziile de ansamblu privind situația și progresul la nivel sectorial. Această secțiune nu trebuie tratată 
ca un raport complet de evaluare, ci ca un exercițiu pregătitor, destinat să ilustreze prin intermediul 
actualei analize cum ar trebui interpretate datele și să evidențieze unele dintre cele mai importante 
tendințe. Pentru a ajunge la dovezi concludente privind implementarea SNISRS 2015-2010 în așa fel încât 
să ghideze elaborarea strategiei pentru următoarea perioadă, este necesar un studiu de evaluare adecvat, 
cuprinzător și realizat la final de proiect. 

Obiectivele acestei secțiuni sunt: 

• Analiza dinamicii indicatorilor de monitorizare stabiliți în cadrul acestei structuri M&E. Indicatorii de 
consecință sunt analizați și afișați în special, fiind principalele instrumente pentru a înțelege dacă 
problemele sociale abordate de SNISRS s-au îmbunătățit sau s-au agravat. Valorile de referință din 
2015 sunt comparate cu situația descrisă de cele mai recente date, de obicei la nivelul anului 
2018/2019; 

• Analiza suplimentară a evoluției celor mai importante politici și programe corelate cu consecințele din 
același interval de timp, folosind informațiile oferite de indicatorii de resurse și de rezultat; 

• Analiza ar trebui să acorde prioritate indicatorilor cheie de incluziune socială aparținând setului 
central. 

Indicatorii sunt discutați în special atunci când: 

• Există încă lacune importante la nivel intra-național (între medii de rezidență, regiuni, județe) și la 
nivel european (între România și media UE/restul țărilor europene, mai ales atunci când România se 
clasează printre țările cu cea mai slabă performanță); 

• Când indicatorii de consecință au înregistrat o dinamică nefavorabilă sau aproximativ statică în 
intervalul de timp analizat. 

 

5.1. Ocuparea forței de muncă  
Îmbunătățirea rezultatelor în domeniul ocupării presupune o abordare integrată, cu acțiuni pe mai 
multe niveluri și concentrarea pe grupurile țintă cele mai vulnerabile. Obiectivele generale ale Strategiei 
Naționale privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei (SNISRS) prevăd crearea de locuri de muncă și 
promovarea egalității de șanse prin creșterea capacității de inserție profesională, angajarea în locuri de 
muncă formale și creșterea ratei salariale în cazul categoriilor sărace și vulnerabile. În scopul atingerii 
acestor obiective generale, Strategia propune activarea populației sărace care nu este cuprinsă într-o 
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formă de ocupare, educație sau formare profesională și nu este afectată de o dizabilitate (NEETDS) și 
creșterea șanselor de angajare pentru categoriile vulnerabile, completate de măsuri pentru reducerea 
ratei sărăciei în rândul persoanelor încadrate în muncă. Măsurile care vizează dezvoltarea capacității 
instituționale a serviciilor de ocupare și reducerea ocupării în sectorul informal se regăsesc la rândul lor în 
strategia generală de îmbunătățire a rezultatelor din sectorul ocupării. Tabelul 13 prezintă principalii 
indicatori consolidați în sectorul ocupării forței de muncă și evoluția lor în perioada 2015-2018.   

Datele disponibile arată rezultate pozitive în ce privește stimularea ocupării persoanelor aflate în 
sărăcie care nu sunt cuprinse într-o formă de ocupare, educație sau formare profesională și nu sunt 
afectate de o dizabilitate. Rata de activitate33 și rata de ocupare34 au crescut și ele din 2015, atingând 
67,8% și respectiv 64,8% în 2018 (Figura 1Error! Reference source not found.). În ciuda progreselor, 
România continuă însă să se situeze sub media UE-28 calculată pe întreaga perioadă. Rata tinerilor care 
nu sunt cuprinși într-o formă de ocupare, educație sau formare profesională (NEET)35 cu vârsta cuprinsă 
între 15-34 de ani a cunoscut la rândul său o îmbunătățire în aceeași perioadă, atingând 18% în 2018 (în 
scădere cu 15% față de 2015).  

 

Figura 1. Rata de activitate și rata de ocupare a forței de muncă (%) pentru persoanele între 15-64 de 
ani, România și UE-28, 2015-2018  

 
Sursă: Eurostat 

 

Se observă inegalități semnificative la nivel regional, în ce privește nivelul activității, dar și al ocupării. 
Astfel, în timp ce regiunile București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia au cea mai bună performanță sub ambele 
aspecte, regiunea Sud-Est constituie o excepție (cu o scădere per total a ratei de activitate36 în perioada 
analizată și creșteri modeste ale ratei de ocupare37 comparativ cu alte regiuni). De asemenea, în regiunea 

 

 
33 Sursa: INS - AMIGO 
34 Sursa: INS - AMIGO 
35 Sursa: Eurostat - LFS 
36 Sursa: INS - AMIGO 
37 Sursa: INS - AMIGO 
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Centru, atât activitatea38 cât și ocuparea39 au înregistrat valori de vârf în 2017, urmate de valori ușor 
scăzute în 2018. În ce privește rata NEET40, se pot observa reduceri ale ei în toate regiunile, cu excepția 
regiunii Vest unde rata NEET41 a crescut cu 7% în perioada analizată. În timp ce regiunile cu cea mai bună 
performanță a ratei NEET, adică reduceri considerabile ale ratelor, în perioada 2015-2018, sunt: București-
Ilfov, Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia.  

Eficacitatea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă implementate de serviciile de ocupare 
pare una moderată. La finalul anului 2018, numărul de beneficiari (activi) ai măsurilor de stimulare a 
ocupării forței de muncă42 se apropia de 600.000 (în scădere cu 40% față de 2015), aproximativ toți 
participanții (96,5%) fiind șomeri (70,5% șomeri neindemnizați și 26,1% șomeri indemnizați). De 
asemenea, s-a raportat un total de aproximativ 300.000 de persoane ocupate43 ca urmare a susținerii 
primite (în scădere cu 20% față de 2015); dintre aceștia, proporția foștilor șomeri era de 92,2% (71,5% în 
cazul șomerilor neindemnizați și de 20,8% pentru cei indemnizați). În funcție de tipul măsurii, cea mai 
frecventă formă de sprijin o reprezintă serviciile de mediere.  

Ponderea lucrătorilor pe cont propriu și a lucrătorilor familiali neremunerați rămâne ridicată, în jur de 
un sfert din totalul populației ocupate. Numărul persoanelor ocupate pe cont propriu și al lucrătorilor 
familiali44 era de aproximativ 2,1 milioane în 2018, cu 12% mai puține decât în 2015. Se observă progrese 
la nivelul câștigului salarial nominal mediu net în agricultură. Pe de altă parte, productivitatea în 
agricultură45 a scăzut în 2017 în comparație cu 2015.   

Sărăcia în rândul persoanelor încadrate în muncă reprezintă în continuare o provocare (Figura 2). Deși 
rata riscului de sărăcie46 în rândul persoanelor încadrate în muncă a scăzut cu aproape 5,5% între 2015 și 
2018 (ajungând la 15,3% în 2018), aceasta continuă să fie ridicată în comparație cu media UE-28 de 9,6%. 
Cea mai mare rată a sărăciei47 se înregistrează în rândul persoanelor ocupate pe cont propriu48 (53,7% în 
2018, în scădere cu 8% față de 2015) – majoritatea acestora lucrând în agricultură – și al lucrătorilor 
familiali. Rata sărăciei în rândul angajaților49 este mult mai mică decât cea din rândul lucrătorilor pe cont 
propriu, cunoscând o scădere mai importantă, cu 20% față de 2015, ceea ce o plasează chiar sub valoarea 
echivalentă la nivel UE-28. Din numărul total de angajați, 24,4% reprezintă angajații cu venituri salariale 
mici50 (32% în cazul angajaților tineri sub vârsta de 30 de ani); mai mult, 26,6% dintre contractele 
înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă constituie contracte pe salariul minim51. Se observă 

 

 
38 Sursa: INS - AMIGO 
39 Sursa: INS - AMIGO 
40 Sursa: Eurostat - LFS 
41 Sursa: Eurostat - LFS 
42 Sursa: MMPS – Buletin Statistic; ANOFM - Rapoarte anuale privind Implementarea Programului de ocupare a forţei 
de muncă la nivel național 
43 Sursa: MMPS – Buletin Statistic; ANOFM - Rapoarte anuale privind Implementarea Programului de ocupare a forţei 
de muncă la nivel național 
44 Sursa: INS - AMIGO 
45 Sursa: CE - CEA, Eurostat 
46 Sursa: INS – ACAV 
47 Sursa: INS – ACAV 
48 Sursa: INS – ACAV 
49 Sursa: INS – ACAV 
50 Sursa: Eurostat - SES 
51 Sursa: MMPS - REGES 
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inegalități semnificative între regiuni, cele mai sărace dintre acestea, de exemplu, Nord-Est și Sud-Vest 
Oltenia, înregistrând ratele ale sărăciei52 ridicate atât în rândul persoanelor ocupate pe cont propriu cât 
și al angajaților. În plus, evoluțiile în perioada de referință nu au contribuit neapărat la diminuarea 
inegalităților.  

 

Figura 2. Ratele riscului de sărăcie pentru totalul populației ocupate, salariați și alte tipuri de persoane 
încadrate în muncă (lucrători pe cont propriu, lucrători familiali, alții), 2015-2018  

 
Sursă: Eurostat 

 

Găsirea unui loc de muncă rămâne o problemă pentru cele mai multe categorii vulnerabile. Se observă 
astfel rate ale ocupării53 semnificativ mai mici în rândul persoanelor care au absolvit cel mult învățământul 
primar și secundar (cu aproximativ 15% sub nivelul mediei naționale). În 2018, în jur de 8,5% dintre 
persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 59 de ani locuiau în gospodării în care nimeni nu muncește54.  

Participarea persoanelor adulte la programele de învățare pe tot parcursul vieții (ÎPV)55, ca posibilă 
contrapondere prin sporirea abilităților și competențelor atât a persoanelor încadrate în muncă, cât și 
a celor neîncadrate, este extrem de redusă în comparație cu media UE. Cu o valoare de 0,9% în România 
față de 10,1% media UE-28 în 2018, tendința este una descrescătoare în perioada analizată.  

Măsurile relevante pentru creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și a calității acesteia, precum 
și pentru îmbunătățirea sprijinului acordat categoriilor vulnerabile, includ dezvoltarea capacității 
serviciilor de ocupare și a sectorului economiei sociale. Cu toate acestea, nu sunt disponibile date privind 
cheltuielile cu administrarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, nici cu privire la numărul 
personalului care lucrează direct cu șomerii înregistrați sau oferă servicii de consiliere. Măsurile planificate 

 

 
52 Sursa: INS – ACAV 
53 Sursa: INS – AMIGO 
54 Sursa: INS - AMIGO 
55 Sursa: Eurostat - LFS 
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pentru domeniul economiei sociale prevăd un rol mai important pentru sector ONG-urilor, dar și o 
promovare a dezvoltării sustenabile a întreprinderilor sociale și o potențare a rolului acestora în 
încadrarea în muncă a membrilor categoriilor celor mai vulnerabile. Deși în prezent nu există date 
disponibile privind numărul de persoane angajate de întreprinderile sociale, și nici cu privire la statutul lor 
de persoane din categorii vulnerabile, sprijinul specific disponibil din fondurile europene ar putea stimula 
pozitiv dezvoltarea economiei sociale și a rolului său în combaterea sărăciei. Până la această dată, 126 de 
întreprinderi sociale au fost înregistrate56 la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM), 
dar este important de menționat că acest număr nu cuprinde decât întreprinderile sociale de inserție57, 
nu și numărul total al întreprinderilor care desfășoară activități în acest sector (asociații, fundații, 
cooperative etc.).   

 

Tabelul 13. Setul de indicatori cheie din sectorul Ocupare, pe Obiective generale, (2015-2018) 

OG 1.1. Activarea populației sărace care nu este cuprinsă într-o formă de ocupare, educație sau 
formare profesională și nu este afectată de o dizabilitate (NEETDS) 

 2015 2016 2017 2018 
Rata de activitate (15-64 ani), RO, (%) – Sursa: INS 66 66 67 68 
Rata de activitate (15-64 ani), UE-28, (%) – Sursa: Eurostat 73 73 73 74 
Rata de ocupare (15-64 ani), RO, (%) – Sursa: INS 61 62 64 65 
Rata de ocupare (15-64 ani), UE-28, (%) – Sursa: Eurostat 66 67 68 69 
Rata NEET (15-34 ani)58, RO, (%) – Sursa: Eurostat 21 21 19 18 
Rata NEET (15-34 ani), UE-28, (%) – Sursa: Eurostat 16 16 15 14 
Numărul persoanelor ocupate ca efect al măsurilor de stimulare a 
ocupării forței de muncă, (milion) – Sursa: ANOFM; MMPS 

0.35 0.29 0.30 0,28 

Numărul total al persoanelor cuprinse în măsuri active de stimulare 
a ocupării forței de muncă59, (milion) – Sursa: ANOFM 

0.99 0.75 0.66 0,59 

Cheltuielile cu măsurile active de stimulare a ocupării forței de 
muncă – Pondere în PIB60, (%) – Sursa: ANOFM 

0,03 0,02 0,12 0,03 

OG 1.2. Reducerea ocupării în sectorul informal și sprijinirea creșterii productivității fermelor mici și 
mijlocii  
 2015 2016 2017 2018 
Lucrători pe cont propriu și lucrători familiali neremunerați, în 
activități agricole și neagricole, (milion) – Sursa: INS 

2,38 2,16 2,19 2,10 

Lucrători pe cont propriu și lucrători familiali neremunerați, în 
activități agricole și neagricole – Ponderea în totalul ocupării forței 
de muncă, (%) – Sursa: INS 

28 26 25 24 

Productivitatea totală a factorilor (PTF), RO, Indice (media mobilă pe 
ultimii 3 ani) – Sursa: CE 

119 117 117 d.i. 

 

 
56 Sursa: ANOFM - RUEIS 
57 Legea nr. 219/2015 privind economia socială 
58 Indicator este cuprins și în OG 1.5. și OG 4.4. 
59 Indicator este cuprins și în OG 1.5. 
60 Indicator este cuprins și în OG 1.5.  



67 

 

Productivitatea totală a factorilor (PTF), UE-28, Indice (media mobilă 
pe ultimii 3 ani) – Sursa: CE 

107 108 109 d.i. 

Câștigul salarial nominal net lunar pe activități ale economiei 
naționale, (RON) – Sursa: INS 

1.859 2.046 2.338 2.642 

OG 1.3. Reducerea ratei sărăciei în rândul persoanelor încadrate în muncă 
 2015 2016 2017 2018 
Rata riscului de sărăcie în rândul persoanelor încadrate în muncă, RO, 
(%) – Sursa: INS 

19 19 17 15 

Rata riscului de sărăcie în rândul persoanelor încadrate în muncă, UE-
28, (%) – Sursa: INS 

10 10 9 10 

Rata de participare a persoanelor adulte (25-64 ani) la programe de 
educație și formare, RO, (%) – Sursa: Eurostat 1 1 1 1 

Rata de participare a persoanelor adulte (25-64 ani) la programe de 
educație și formare, UE-28, (%) – Sursa: Eurostat 11 11 11 11 

 2006 2010 2014 2018 
Persoane cu venituri salariale mici – pondere din totalul angajaților 
(excluzând ucenicii), RO, (%) – Sursa: Eurostat 

27 26 24 d.i. 

Persoane cu venituri salariale mici – pondere din totalul angajaților 
(excluzând ucenicii), UE-28, (%) – Sursa: Eurostat 

n.a. 17 17 d.i. 

OG 1.5. Creșterea ratelor de ocupare a forței de muncă a grupurilor vulnerabile 
 2015 2016 2017 2018 

Rata de ocupare (20-64 ani), RO, (%) – Sursa: INS 66 66 69 70 
Rata de ocupare (20-64 ani), UE-28, (%) 70 71 72 73 
Populația din gospodării fără persoane ocupate (pentru adulți – 18-
59 ani), RO, (%) – Sursa: INS 

11 11 9 8 

Populația din gospodării fără persoane ocupate (pentru copii – 0-17 
ani), RO, (%) – Sursa: Eurostat 

10 11 9 9 

Populația din gospodării fără persoane ocupate (pentru adulți – 18-
59 ani), UE-28, (%) – Sursa: Eurostat 

11 10 10 9 

Populația din gospodării fără persoane ocupate (pentru copii – 0-17 
ani), UE-28, (%) – Sursa: Eurostat 

11 11 10 9 

Rata șomajului BIM, RO, (%) – Sursa: INS 7 6 5 4 
Rata șomajului BIM, UE-28, (%) – Sursa: Eurostat 9 9 8 7 
Rata șomajului BIM de lungă durată (12 luni și peste), RO, (%) – Sursa: 
INS 

3 3 2 2 

Rata șomajului BIM de lungă durată (12 luni și peste), UE-28, (%) – 
Sursa: Eurostat 

5 4 3 3 

Rata șomajului BIM de lungă (6 luni și peste) – Procentul din 
populația activă tânără, (%) – Sursa: INS 

13 13 11 9 

Incidența ratei șomajului BIM de lungă durată (15 ani și peste) – 
Ponderea în totalul șomerilor, RO, (%) – Sursa: INS 

44 50 41 44 

Incidența ratei șomajului BIM de lungă durată (15 ani și peste) – 
Ponderea în totalul șomerilor, UE-28, (%) – Sursa: Eurostat 

49 47 45 43 

Legendă: d.i. Date indisponibile 
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5.2. Transferuri sociale  
Strategia își propune o abordare dublă în vederea îmbunătățirii rezultatelor din domeniul protecției 
sociale: pe de-o parte, o îmbunătățire a performanței generale a sistemului de asistență socială și, pe 
de altă parte, o susținere mai bine direcționată și mai eficientă pentru categoriile cele mai vulnerabile. 
Strategia vizează eficientizarea sistemului de asistență socială printr-o consolidare a programelor 
existente într-un singur program unificat, mai țintit și simplificat care să încurajeze o mai mare participare 
la piața muncii și care să fie mai bine aliniat la obiectivele strategiei Europa 2020. Se mai prevede și o 
creștere a valorii absolute și a ponderii relative a beneficiilor bazate pe testarea mijloacelor în bugetul 
total de asistență socială. Măsurile menite să îmbunătățească situația generală a persoanelor cu 
dizabilități și a persoanelor vârstnice aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială61 cuprind sprijin 
financiar, o creștere a eficienței mecanismelor de sprijin existente și acces mai ușor la servicii. Tabelul 14 
de la sfârșitul aceste secțiuni prezintă setul de indicatori principali pentru urmărirea progresului în acest 
domeniu pe perioada 2015-2018. 

Impactul transferurilor sociale62 asupra ratei sărăciei63 în România este de departe cel mai scăzut dintre 
toate țările UE, înregistrând o scădere cu 16,1% în comparație cu media UE-2864 de 33,2% în 2018. 
(Impactul se măsoară prin compararea ratelor de sărăcie înainte de a se include și după ce se includ 
transferurile sociale în veniturile beneficiarilor, după care se calculează variația procentuală după ce s-au 
inclus transferurile.) Din calcul reiese că România are cea mai mare rată AROP65 dintre statele UE după 
transferuri, în ciuda faptului că rata României înainte de transferuri este mai mică decât a altor 7 state 
membre (Figura 3). Cu toate acestea, se observă o mică îmbunătățire a impactului66 față de 2015, și anume 
reducerea procentuală a ratei sărăciei a crescut cu 2,8% în perioada analizată. Mai mult, atât cheltuielile 
totale67 cu protecția socială68 cât și cheltuielile în numerar au scăzut în perioada de referință. Numărul 
beneficiarilor direcți ai principalelor tipuri de beneficii de asistență socială69 (venitul minim garantat, 
alocația pentru susținerea familiei, ajutorul pentru încălzire) a scăzut considerabil. 

În ceea ce privește eficiența sistemului de asistență socială s-au făcut progrese modeste. Componenta 
strategică care vizează îmbunătățirea eficienței sistemului de asistență socială prin introducerea unui 
mecanism de sprijin unificat (venitul minim de inserție) nu a fost implementată până la această dată, iar 
sprijinul continuă să fie acordat în baza transferurilor individuale.  

 

 
61 Sursa: INS - ACAV 
62 Transferurile sociale excluzând pensiile  
63 Sursa: Eurostat - EU-SILC 
64 Sursa: Eurostat - EU-SILC 
65 Sursa: Eurostat - EU-SILC 
66 Sursa: INS - ACAV 
67 Valori brute 
68 Sursa: Eurostat - ESSPROS 
69 Sursa: ANPIS - Evidențe contabile; SAFIR - Date din sistemul IT operațional; MMPS - Buletinul Statistic 
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Figura 3. Ratele riscului de sărăcie relativă înainte (excluzând pensiile) și după transferurile sociale în 
fiecare stat membru și media UE-28 în 2018  

 
Sursă: Eurostat 

Sistemul transferurilor sociale se caracterizează prin foarte mari discrepanțe între regiuni și în funcție 
de gen. Cel mai mare impact al transferurilor sociale70,71 se înregistrează în regiunea București-Ilfov (o 
scădere de 51,8% a ratei sărăciei, care înseamnă de fapt o scădere a ratei sărăciei cu numai 1 punct 
procentual), celelalte regiuni prezentând valori mult mai mici, minima fiind înregistrată în Sud-Vest Oltenia 
(7,3%). Dacă în unele regiuni (cum ar fi București-Ilfov sau Vest), impactul72 a crescut față de 2017, în cazul 

 

 
70 Referindu-ne la rata impactului transferurilor sociale asupra nivelului sărăciei relative (date aferente 2017-2018).  
71 Sursa: INS - ACAV 
72 Sursa: INS - ACAV 
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altor regiuni, evoluția a fost negativă (de exemplu, Centru, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia sau Nord-
Vest). În funcție de gen, impactul73 este mai mare în cazul bărbaților (cu 1,2 mai mare decât în cazul 
femeilor), observându-se o tendință crescătoare în timp. 

Numărul cel mai mare de beneficiari74 se găsește în regiunile cu o rată mare a sărăciei75. Datele arată că 
regiunea Nord-Est are cel mai mare număr de beneficiari76 pentru toate tipurile principale de transferuri 
(venit minim garantat, alocație pentru susținerea familiei, ajutorul pentru încălzire), urmată de regiunile 
Sud-Muntenia și Sud-Est. La polul opus, în București-Ilfov numai 1% din numărul total al familiilor77 
beneficiază de ajutor.  

În prezent avem la dispoziție date foarte limitate pentru o evaluare a eficienței sprijinului acordat 
persoanelor cu dizabilități. Datele existente despre impactul transferurilor sociale nu sunt dezagregate 
pentru persoanele cu dizabilități, iar datele defalcate pe tipuri de cheltuieli pentru diferite categorii de 
persoane cu dizabilități78 sunt limitate. În 2018, ponderea persoanelor cu limitări de lungă durată în 
desfășurarea activităților zilnice79 era de 26,5% (cu 0,4 punct procentual mai mare decât în 2015), datele 
arătând o incidență80 mai mare a acestor persoane în primele trei chintile. Se observă o ușoară 
îmbunătățire a accesului persoanelor cu dizabilități la sprijinul disponibil. Surse administrative indică 
creșteri de 8-10% ale numărului persoanelor care beneficiază de toate tipurile de transferuri pentru 
persoane cu dizabilități81, cu excepția bugetului personal complementar lunar82.  

Eficacitatea măsurilor pentru protejarea persoanelor vârstnice aflate în situații de sărăcie sau de 
vulnerabilitate pare una limitată. Riscul de sărăcie pentru persoanele de 65 de ani și peste83 a crescut cu 
18% din 2015, ajungând la 22,8% în 2018, mult peste media UE-28 de 15,8%. Mai mult, rata de înlocuire 
a salariului cu pensia84, care măsoară gradul de eficiență cu care pensia înlocuiește veniturile persoanelor 
încadrate în muncă, a scăzut cu 12 puncte procentuale față de 2015, la 0,51 în 2018, înregistrându-se 
inegalități semnificative în funcție de gen85. S-a observat o creștere cu 2,1% a duratei vieții active86 față 
de 2015 (atingând 32,5 ani în 201887) ca rezultat al unor presiuni crescânde asupra populației de a rămâne 
activă pe piața muncii. În același timp, a avut loc și o reducere cu 1% a bugetului total al pensiilor88. 
Valoarea pensiilor89 a crescut cu 27% între 2015 și 2018, pensia medie în cadrul sistemului de asigurări 
sociale fiind comparabilă cu salariul minim90 în 2018 (și cu aproximativ 41% din salariul mediu). Pe de altă 

 

 
73 Sursa: INS - ACAV 
74 Sursa: ANPIS - Evidențe contabile; SAFIR - Date din sistemul IT operațional; MMPS - Buletinul Statistic 
75 Sursa: INS - ACAV 
76 Sursa: ANPIS - Evidențe contabile; SAFIR - Date din sistemul IT operațional; MMPS - Buletinul Statistic 
77 Sursa: ANPIS - Evidențe contabile; SAFIR - Date din sistemul IT operațional; MMPS - Buletinul Statistic 
78 Sursa: Eurostat - ESSPROS 
79 Sursa: Eurostat – EU-SILC 
80 Sursa: Eurostat – EU-SILC 
81 Sursa: ANPIS - Evidențe contabile; MMPS - Buletinul Statistic 
82 Sursa: ANPIS - Evidențe contabile; MMPS - Buletinul Statistic 
83 Sursa: INS - ACAV 
84 Sursa: Eurostat – EU-SILC 
85 Sursa: Eurostat – EU-SILC 
86 Sursa: Eurostat – LFS 
87 În UE, durata estimată a vieții active era de 36,2 ani. 
88 CNPP – Registrul Electronic Național, INS – PIB – SEC 2010 
89 CNPP – Registrul Electronic Național, INS – Indicii Prețurilor de Consum 
90 CNPP – Registrul Electronic Național, MMPS - Statistici privind salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată 
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parte, beneficiile pe care le primesc cei 7% pensionari asigurați în cadrul sistemului de pensii pentru 
agricultori rămân foarte scăzute, în jur de 40% din salariul minim91.  

Deși nu există încă suficiente date pentru a evalua eficacitatea programelor de sprijin destinate 
protejării consumatorilor săraci și vulnerabili aflați în risc de sărăcie energetică, se observă o serie de 
îmbunătățiri în acest domeniu. Din 2015 până în 2018, ponderea populației care nu a avut capacitatea de 
a-și încălzi corespunzător locuințele92 a scăzut cu aproape 27%, atingând 9,6% în 2018. Chiar dacă 
procentul este încă mai ridicat decât media UE-28 (de 2,3%), se remarcă o scădere semnificativă a 
procentului de persoane aflate în risc de sărăcie93 care se confruntă cu astfel de greutăți, respectiv cu 
aproape o treime în perioada de referință. Rata supra-încărcării cu costuri de locuire94, calculată ca 
procent din populație care cheltuiește mai mult de 40% din buget pentru costurile de locuire, a scăzut la 
rândul său (10,3% în 2018, cam cu o treime mai mică decât în 2015); cu toate acestea, continuă să fie 
foarte mare în rândul populației din prima chintilă de venit95 (36,6%), progresele fiind lente (o 
îmbunătățire cu 25% în perioada de referință comparativ cu o scădere de peste 75% în rândul populației 
din a cincea chintilă). Ponderea cheltuielilor pentru electricitate, gaze și alți combustibili în consumul final 
al gospodăriilor96 a crescut doar puțin în perioada analizată (cu 0,1%). Numărul de gospodării care 
beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței97 a scăzut cu aproape 65% față de 2015.   

  

 

 
91 CNPP – Registrul Electronic Național, MMPS - Statistici privind salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată 
92 Sursa: Eurostat – EU-SILC 
93 Sursa: Eurostat – EU-SILC 
94 Sursa: Eurostat – EU-SILC 
95 Sursa: Eurostat – EU-SILC 
96 Sursa: Eurostat – Annual National Accounts 
97 Sursa: ANPIS - Evidențe contabile; MMPS - Buletinul Statistic 
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  Tabelul 14. Setul de indicatori cheie din sectorul Transferuri sociale, pe Obiective generale, (2015-2018) 

OG 2.1. Îmbunătățirea performanțelor sistemului de asistență socială 
 2015 2016 2017 2018 
Rata riscului de sărăcie înainte de 
transferurile sociale (excluzând pensiile)98, 

RO, (%) 

29  30  28  28  

Rata riscului de sărăcie înainte de 
transferurile sociale (excluzând pensiile), 
UE-28, (%) 

26 26 26 26 

Rata riscului de sărăcie după transferurile 
sociale99, RO, (%) 

25 25 24 24 

Rata riscului de sărăcie după transferurile 
sociale, UE-28, (%) 

n.a. n.a. n.a. 17 

Impactul transferurilor sociale (excluzând 
pensiile) asupra sărăciei relative100, RO, (%) 

13 14 17 16 

Impactul transferurilor sociale (excluzând 
pensiile) asupra sărăciei relative, UE-28, (%) 

34 33 34 33 

Indicele inegalității veniturilor (raportul 
dintre venituri între chintilele S80/S20), RO, 
(raport) 

8 7 7 7 

Indicele inegalității veniturilor (raportul 
dintre venituri între chintilele S80/S20), UE-
28, (raport) 

5 5 5 5 

Cheltuielile cu protecția socială, brut – PPC 
pe cap de locuitor, RO, (%) 

2.498  2.699  2.869 n.a. 

Cheltuielile cu protecția socială, brut – PPC 
pe cap de locuitor, UE-28, (%) 

8.274 8.237 8.389 n.a. 

Cheltuielile cu protecția socială, brut – 
pondere în PIB, RO, (%) 

14,6 14,6 14,4 n.a. 

Cheltuielile cu protecția socială, brut – 
pondere în PIB, UE-28, (%) 

28,3 28,1 27,9p n.a. 

Cheltuielile cu protecția socială, net - 
pondere în PIB, RO, (%) 

14,4 14,4 14,2 n.a. 

Cheltuielile cu protecția socială, net - 
pondere în PIB, UE-28, (%) 

26,1 25,8 n.a. n.a. 

Cheltuielile cu protecția socială, brut – 
pondere în cheltuielile publice, RO, (%) 

42,6 46,2 44,6 n.a. 

Cheltuielile cu protecția socială, net - 
pondere în cheltuieli publice, RO, (%) 

41,9 45,5 44,3 n.a. 

Cheltuielile cu prestațiile sociale, brut – 
pondere în PIB, RO, (%) 

14,3 14,4 14,1 n.a. 

 

 
98 Indicatorul este cuprins și în O.G. 2.2. 
99 Indicatorul este cuprins și în O.G. 2.2. 
100 Indicatorul este cuprins și în O.G. 2.2. 
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Cheltuielile cu prestațiile sociale, brut – 
pondere în PIB, UE-28, (%) 

27,3 27 26,8p n.a. 

Cheltuielile cu prestațiile sociale, net – 
pondere în PIB, RO, (%) 

14 14,2 14 n.a. 

Cheltuielile cu prestațiile sociale, net – 
pondere în PIB, UE-28, (%) 

25,1 24,8 n.a. n.a. 

Cheltuielile cu prestațiile sociale, brut - 
pondere în cheltuieli publice, RO, (%) 

41,6 45,5 43,7 n.a. 

Cheltuielile cu prestațiile sociale, net – 
pondere în cheltuieli publice, RO, (%) 

41 44,7 43,4 n.a. 

Cheltuielile cu prestațiile în numerar, brut – 
pondere în PIB, RO, (%) 

10,1 10,1 9,8 n.a. 

Cheltuielile cu prestațiile în numerar, brut – 
pondere în PIB, UE-28, (%) 

17,7p 17,5p 17,3p n.a. 

Cheltuielile cu prestațiile în numerar, brut – 
pondere în cheltuieli publice, RO, (%) 

29,6 32 30,5 n.a. 

Cheltuielile cu transferurile bazate pe 
testarea mijloacelor, brut – pondere în PIB, 
RO, (%) 

0,6 0,5 0,6 n.a. 

Cheltuielile cu prestațiile dependente de un 
prag al venitului, brut – pondere în PIB, UE-
28, (%) 

3,3 3,3 3,2p n.a. 

Cheltuielile cu prestațiile dependente de un 
prag al venitului, net – pondere în PIB, RO, 
(%) 

0,6 0,5 0,6 n.a. 

Cheltuielile cu prestațiile dependente de un 
prag al venitului, net – pondere în PIB, UE-
28, (%) 

3,2 3,2 n.a. n.a. 

Cheltuielile cu prestațiile dependente de un 
prag al venitului, brut – pondere în cheltuieli 
publice, RO, (%) 

1,8 1,7 1,7 n.a. 

Cheltuielile cu alocația pentru susținerea 
familiei - pondere în PIB, RO, (%) 

0,1 0,1 0,1 0,1 

Cheltuielile cu alocația pentru susținerea 
familiei - pondere în cheltuieli publice, RO, 
(%) 

0,2 0,2 0,2 0,1 

Cheltuielile cu venitul minim garantat – 
pondere în PIB, RO (%) 

0,1 0,1 0,1 0,1 

Cheltuielile cu venitul minim garantat – 
pondere în cheltuieli publice, RO, (%) 

0,3 0,4 0,3 0,2 

Cheltuielile cu ajutorul pentru încălzirea 
locuinței101 - pondere în PIB, RO, (%) 

0,01 0,01 0,01 0,01 

 

 
101 Indicatorul este cuprins și în O.G. 2.4. 
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Cheltuielile cu ajutorul pentru încălzirea 
locuinței102 - pondere în cheltuieli publice, 
RO, (%) 

0,04 0,03 0,02 0,02 

 2015
_S1 

2015
_S2 

2016
_S1 

2016
_S2 

2017
_S1 

2017
_S2 

2018 

Valoarea medie lunară pe familie 
beneficiară pentru alocația de susținere a 
familiei (ASF), din date operaționale (SAFIR) 
de drept curent - raportată la valoarea 
salariului minim, (raport) 

0.16 0.15 0.15 0.13 0.13 0.11 0.09 

Valoarea medie lunară pe familie 
beneficiară de ajutorul social pentru 
asigurarea venitului minim garantat (VMG), 
din date operaționale (SAFIR) de drept 
curent - raportată la valoarea salariului 
minim, (raport) 

0.23 0.22 0.27 0.22 0.22 0.19 0.14 

Cheltuiala medie lunară pe familie 
beneficiară de ajutorul pentru încălzirea 
locuințe - raportată la valoarea salariului 
minim, (raport) 

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 

 2015 2016 2017 2018 
Valoarea medie lunară pe familie 
beneficiară pentru alocația de susținere a 
familiei (ASF), din date operaționale (SAFIR) 
de drept curent - raportată la valoarea 
salariului mediu net, (raport) 

0,08 0,08 0,07 0,06 

Valoarea medie lunară pe familie 
beneficiară de ajutorul social pentru 
asigurarea venitului minim garantat (VMG), 
din date operaționale (SAFIR) de drept 
curent - raportată la valoarea salariului 
mediu net, (raport) 

0,12 0,14 0,12 0,10 

Cheltuiala medie lunară pe familie 
beneficiară de ajutorul pentru încălzirea 
locuinței103 - raportată la valoarea salariului 
mediu net, (raport) 

0,01 0,01 0,01 0,01 

OG 2.2. Acordarea de sprijin financiar adecvat pentru persoanele cu dizabilități aflate în risc de 
sărăcie sau excluziune socială  
 2015 2016 2017 2018 
Cheltuieli cu indemnizația pentru adulții cu 
handicap grav și accentuat – pondere în PIB, 
(%) 

0,21 0,2 0,18 0,23 

 

 
102 Indicatorul este cuprins și în O.G. 2.4. 
103 Indicatorul este cuprins și în O.G. 2.4. 
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Cheltuieli cu indemnizația pentru adulții cu 
handicap grav și accentuat – pondere în 
cheltuieli publice, (%) 

0,6 0,64 0,57 0,68 

Cheltuieli cu indemnizația pentru adulții cu 
handicap grav și accentuat – pondere în 
cheltuielile cu protecția socială, (%) 

1,41 1,38 1,29 n.a. 

Cheltuielile cu bugetul personal 
complementar pentru persoanele cu 
handicap grav, accentuat sau mediu – 
pondere în PIB, (%) 

0,1 0,1 0,09 0,11 

Cheltuielile cu bugetul personal 
complementar pentru persoanele cu 
handicap grav, accentuat sau mediu – 
pondere în cheltuieli publice, (%) 

0,3 0,31 0,28 0,34 

Cheltuielile cu bugetul personal 
complementar pentru persoanele cu 
handicap grav, accentuat sau mediu - 
pondere în cheltuielile cu protecția socială, 
(%) 

0,69 0,67 0,62 n.a. 

Cheltuielile cu indemnizația pentru 
însoțitorii persoanelor cu handicap vizual – 
pondere în PIB, (%) 

0,05 0,06 0,06 0,06 

Cheltuielile cu indemnizația pentru 
însoțitorii persoanelor cu handicap vizual – 
pondere în cheltuieli publice, (%) 

0,15 0,20 0,19 0,17 

Cheltuielile cu indemnizația pentru 
însoțitorii persoanelor cu handicap vizual – 
pondere în cheltuielile cu protecția socială, 
(%) 

0,36 0,43 0,42 n.a. 

 2015
_S1 

2015
_S2 

2016
_S1 

2016
_S2 

2017
_S1 

2017
_S2 

2018 

Cheltuiala medie lunară pentru 
indemnizația acordată adulților cu handicap 
grav/accentuat - raportată la valoarea 
salariului minim, (raport) 

0.21 0.19 0.20 0.17 0.17 0.14 0.15 

Cheltuiala medie lunară pentru bugetul 
personal complementar acordat 
persoanelor cu handicap 
grav/accentuat/mediu - raportată la 
valoarea salariului minim, (raport) 

0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 

Cheltuiala medie lunară pentru 
indemnizația acordată însoțitorilor 
persoanelor cu handicap vizual grav - 
raportată la valoarea salariului minim, 
(raport) 

0.77 0.72 0.91 0.77 0.83 0.71 0.6 

 2015 2016 2017 2018 
Cheltuiala medie lunară pentru 
indemnizația acordată adulților cu handicap 

0,11 0,10 0,09 0,11 
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grav/accentuat - raportată la valoarea 
salariului mediu net, (raport) 
Cheltuiala medie lunară pentru bugetul 
personal complementar acordat 
persoanelor cu handicap 
grav/accentuat/mediu - raportată la 
valoarea salariului mediu net, (raport) 

0,05 0,04 0,04 0,04 

Cheltuiala medie lunară pentru 
indemnizația acordată însoțitorilor 
persoanelor cu handicap vizual grav - 
raportată la valoarea salariului mediu net, 
(raport) 

0,4 0,47 0,44 0,43 

Cheltuielile cu alocația de stat pentru copii – 
pondere în PIB, (%) 

0,5 0,58 0,51 0,46 

Cheltuielile cu alocația de stat pentru copii – 
pondere în cheltuieli publice, (%) 

1,45 1,82 1,59 1,35 

Cheltuielile cu alocația de stat pentru copii – 
pondere în cheltuielile cu protecția socială, 
(%) 

3,41 3,95 3,57 n.a. 

 2015
_S1 

2015
_S2 

2016
_S1 

2016
_S2 

2017
_S1 

2017
_S2 

2018 

Valoarea medie lunară (pe copil) pentru 
alocația de stat pentru copii, din date 
operaționale (SAFIR) de drept curent - 
raportată la valoarea salariului minim, 
(raport) 

0.08 0.08 0.09 0.08 0.08 0.07 0.05 

 2015 2016 2017 2018 
Valoarea medie lunară (pe copil) pentru 
alocația de stat pentru copii, din date 
operaționale (SAFIR) de drept curent - 
raportată la valoarea salariului mediu net, 
(raport) 

0.04 0.05 0.04 0.04 

Cheltuieli cu indemnizația pentru creșterea 
copilului – pondere în PIB, (%) 

0.22 0.27 0.40 0.42 

Cheltuieli cu indemnizația pentru creșterea 
copilului – pondere în cheltuieli publice, (%) 

0.65 0.85 1.23 1.24 

Cheltuieli cu indemnizația pentru creșterea 
copilului – pondere în cheltuielile cu 
protecția socială, (%) 

1.52 1.84 2.77 n.a. 

 2015
_S1 

2015
_S2 

2016
_S1 

2016
_S2 

2017
_S1 

2017
_S2 

2018 

Valoarea medie lunară (pe copil) pentru 
indemnizația de creștere a copilului, din 
date operaționale (SAFIR) de drept curent - 
raportată la valoarea salariului minim, 
(raport) 

0.91 0.84 1.12 0.94 1.34 1.16 0.95 

 2015 2016 2017 2018 
Valoarea medie lunară (pe copil) pentru 
indemnizația de creștere a copilului, din 

0.48 0.57 0.72 0.68 
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date operaționale (SAFIR) de drept curent - 
raportată la valoarea salariului mediu net, 
(raport) 
OG 2.3. Protecția persoanelor vârstnice aflate în situații de sărăcie sau vulnerabilitate 
 2015 2016 2017 2018 
Rata riscului de sărăcie pentru persoanele în 
vârstă de 65 de ani și peste, cu și fără pensii, 
RO, (%)  

19 19 20 23 

Rata riscului de sărăcie pentru persoanele în 
vârstă de 65 de ani și peste, cu și fără pensii, 
UE-28, (%) 

14 15 15 16 

Rata de înlocuire a salariului cu pensia, RO, 
(raport) 

0,6 0,7 0,6 0,5 

Rata de înlocuire a salariului cu pensia, UE-
28, (raport) 

0,6 0,6 0,6 0,6 

Durata vieții active, RO, (număr) 33 32 33 34 
Durata vieții active, UE-28, (număr) 36 36 36 36 
Totalul cheltuielilor curente cu pensiile 
(ESSPROS) – pondere în PIB, RO, (%) 

8,1 7,9 8 n.a. 

Totalul cheltuielilor curente cu pensiile 
(ESSPROS) – pondere în PIB, UE-28, (%) 

12,8p 12,6p 12,5p n.a. 

Totalul cheltuielilor curente cu pensiile 
(ESSPROS) – PCS pe cap de locuitor, RO 

1,387 1,465 1,599 n.a. 

Totalul cheltuielilor curente cu pensiile 
(ESSPROS) – PCS pe cap de locuitor, UE-28 

3,723p 3,696p 3,768p n.d. 

Totalul cheltuielilor curente cu pensiile 
(date administrative) – pondere în PIB, RO, 
(%) 

7,3 7,1 6,9 6.8 

OG 2.4. Protejarea consumatorilor săraci și vulnerabili aflați în risc de sărăcie energetică  
 2015 2016 2017 2018 
Rata supra-încărcării cu costuri de locuire, 
RO, (%) 

16  14 12 10 

Rata supra-încărcării cu costuri de locuire, 
UE-28, (%) 

11 11 10 10 

Incapacitatea de a asigura încălzirea 
corespunzătoare a locuinței, RO, (%) 

13 14 11 10 

Incapacitatea de a asigura încălzirea 
corespunzătoare a locuinței, UE-28, (%) 

9 9 8 7 

Cheltuieli cu ajutorul pentru încălzirea 
locuinței – Ponderea în cheltuielile cu 
protecția socială, RO, (%) 

0,09 0,06 0,04 n.d. 

Legendă: d.i. Date indisponibile, p Date provizorii 
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5.3. Servicii sociale  
Obiectivele generale ale Strategiei vizează o serie de îmbunătățiri necesare pentru dezvoltarea unei 
rețele naționale de servicii sociale de calitate, distribuite adecvat în teritoriu și accesibile tuturor 
beneficiarilor potențiali. Strategia susține consolidarea și dezvoltarea asistenței sociale la nivel comunitar 
și îmbunătățirea furnizării de servicii comunitare integrate printr-o serie de măsuri menite să dezvolte 
capacitatea SPAS-urilor locale, să îmbunătățească coordonarea pe orizontală și verticală, să simplifice 
metodologiile și să susțină alocarea corectă a resurselor. Implicarea beneficiarilor joacă un rol esențial în 
succesul serviciilor sociale. O.G. care își propune dezvoltarea serviciilor sociale pentru grupurile 
vulnerabile este mai departe împărțit pe categoriile vulnerabile principale: copii lipsiți de îngrijirea 
părinților, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice și alte grupuri vulnerabile. Tabelul 15 de la finalul 
acestei secțiuni prezintă setul de indicatori principali pentru monitorizarea progresului în sectorul 
serviciilor sociale în perioada 2015-2018. Creșterea finanțării sectorului și o mai bună utilizare a sistemului 
de evaluare a nevoilor și a celui de management al informației se regăsesc printre propuneri. 

Constrângerile legate de disponibilitatea datelor nu permit o evaluare adecvată a progresului pentru 
majoritatea obiectivelor generale stabilite pentru acest sector. Astfel, datele disponibile se referă 
exclusiv la serviciile oferite grupurilor vulnerabile, copii lipsiți de îngrijirea părinților, persoane cu 
dizabilități și persoane vârstnice, după cum sunt detaliate mai jos. 

Din 2015, s-au înregistrat progrese în furnizarea de servicii copiilor lipsiți de îngrijirea părinților. În 2018, 
52.783 de copii au beneficiat de servicii de protecție a copilului104 în general (de tip rezidențial sau 
familial), cu aproximativ 4.500 mai puțini decât în 2015. Atât numărul cazurilor noi de copii intrați în 
sistemul de protecție specială105 (Figura 4), cât și numărul copiilor părăsiți în unități medicale106 a scăzut 
cu 25%, respectiv 46% în perioada analizată, ceea ce ar putea indica o mai bună eficiență a serviciilor de 
prevenție furnizate. Mai mult, numărul și ponderea copiilor integrați în familii107 a crescut față de 2015. 
Chiar dacă există inegalități importante la nivel teritorial, toate regiunile raportează o evoluție pozitivă, 
cu excepția regiunii București-Ilfov, unde aproape toți indicatorii108 au avut evoluții negative.  

 

 

 
104 Sursa: ANDPDCA - Raportare administrativă de rutină 
105 Sursa: ANDPDCA - Raportare administrativă de rutină 
106 Sursa: ANDPDCA - Raportare administrativă de rutină 
107 Sursa: ANDPDCA - Raportare administrativă de rutină 
108 Sursa: ANDPDCA - Raportare administrativă de rutină 
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Figura 4. Numărul total al copiilor din sistemul de protecție specială, cazuri noi de copii intrați și ieșiți 
din plasament prin soluția integrării în familie/comunitate  

 
Sursă: ANDPDCA 

 

Copiii din sistemul de protecție specială beneficiază tot mai mult de servicii de tip familial109. În jur de 
68% dintre copii, adică 35.687 de copii, au beneficiat de servicii de protecție specială110 de tip familial în 
2018, scăzând cu aproximativ 4% față de 2015. Numărul copiilor care beneficiază de servicii rezidențiale111 
a scăzut cu 16%, ajungând la 17.096 în 2018. Deși a scăzut cu 23% față de 2015, numărul copiilor din 
centrele de plasament112 rămânea ridicat în 2018 (6.156 de copii). Ponderea copiilor din sistemul de 
protecție specială113 care au fost integrați în familie/comunitate a crescut cu 1,9 puncte procentuale față 
de 2015 ajungând la 14,7% în 2019 (în total 9.524 de copii).  

S-au intensificat eforturile în domeniul serviciilor de prevenire a separării copilului de familie. Numărul 
și ponderea autorităților publice locale care oferă servicii pentru prevenirea separării copilului de familia 
sa114 a crescut pentru toate tipurile de servicii, dar în mod special pentru serviciile de planificare familială 
și urmărire a sarcinii (care au înregistrat o creștere de peste 150% în perioada analizată). Pe de altă parte, 
se înregistrează o tendință îngrijorătoare de scădere a numărului de asistenți maternali profesioniști115 cu 
aproape 6%, la 11.235 în 2018.  

 

 

 

 
109 Sursa: ANDPDCA - Raportare administrativă de rutină 
110 Sursa: ANDPDCA - Raportare administrativă de rutină 
111 Sursa: ANDPDCA - Raportare administrativă de rutină 
112 Sursa: ANDPDCA - Raportare administrativă de rutină 
113 Sursa: ANDPDCA - Raportare administrativă de rutină 
114 Sursa: ANDPDCA - Raportare administrativă de rutină 
115 Sursa: ANDPDCA - Raportare administrativă de rutină 

57,279 56,866 55,302
52,783

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2015 2016 2017 2018

Numărul de copii nou 
intrați în sistemul de 
protecție specială

Numărul copiilor din 
sistemul de protecție 
specială integrați în 
familie/ comunitate 
(inclusiv prin adopție)

Numărul de copii/ tineri 
din sistemul de 
protecție specială



80 

 

Figura 5. Numărul copiilor din sistemul de protecție specială pe tip de măsură instituită 

 
Sursă: ANDPDCA 

 

În cazul persoanelor care suferă de limitări în desfășurarea activităților (persoanele cu dizabilități), 
ratele sărăciei sau excluziunii sociale (AROPE) au scăzut mai puțin decât în cazul populației generale. 
Persoanele peste 16 ani care suferă de limitări severe sunt cele mai afectate, rata AROPE116 reducându-se 
în cazul lor cu numai 0,4% din 2015, înregistrând o valoare de 48,6% în 2018. Prin comparație, în cazul 
persoanelor care suferă de un anumit nivel de limitare a activității117 rata AROPE era de 34,5% în 2018 
spre deosebire de persoanele fără nicio limitare în rândul cărora rata AROPE era de 29,2% (Tabel 3). 

Per total, numărul persoanele vârstnice active economic (65-74 de ani) a crescut față de 2015, evoluția 
fiind însă foarte diferită între rural și urban. Astfel, în 2018 erau active 307.000 de persoane vârstnice118 
în total, 90% în zona rurală (probabil majoritatea dintre ei desfășurând mici munci agricole). În schimb, în 
timp ce numărul vârstnicilor activi119 a crescut în mediul urban cu 31% față de 2015, în rural a scăzut cu 
aproape 1,2%. La nivel de regiune, cei mai mulți vârstnici activi economic120 se găsesc în regiunea Nord-
Est, aproximativ 38% din total.   

  

 

 
116 Sursa: Eurostat - EU-SILC 
117 Sursa: Eurostat - EU-SILC 
118 Sursa: Eurostat - LFS 
119 Sursa: INS - AMIGO 
120 Sursa: Eurostat - LFS 
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Tabelul 15. Setul de indicatori cheie pentru sectorul Servicii sociale, pe Obiective generale, (2015-2018) 

O.G. 3.3. Îmbunătățirea finanțării serviciilor sociale 
 2015 2016 2017 2018 
Numărul serviciilor sociale dezvoltate de furnizori privați de servicii 
sociale - Sursa: MMPS 

d.i. d.i. 1.540 1.587 

Procentul serviciilor sociale dezvoltate de furnizori privați de servicii 
sociale în totalul serviciilor sociale, (%) - Sursa: MMPS 

d.i. d.i. 44 42 

O.G. 3.6. (3.6.4.1. în Planul de Acțiuni) Servicii pentru copiii lipsiți de îngrijirea părinților 
 2015 2016 2017 2018 

Numărul de copii nou intrați în sistemul de protecție specială - 
Sursa: ANDPDCA 

9.722 9.919 9.259 9.387 

Numărul copiilor din sistemul de protecție specială integrați în 
familie/comunitate (inclusive prin adopție) - Sursa: ANDPDCA 

8.739 8.542 9.163 9.524 

Procentul copiilor din sistemul de protecție specială integrați în 
familie/comunitate (inclusive prin adopție), (%) - Sursa: ANDPDCA 

13 13 14 15 

Numărul de copii părăsiți în unitățile medicale - Sursa: ANDPDCA 977 1.000 804 751 
Numărul de copii/tineri din sistemul de protecție specială - Sursa: 
ANDPDCA 

57.279 56.866 55.302 52.783 

Numărul de asistenți maternali profesioniști - Sursa: ANDPDCA 12.005 11.886 11.680 11.235 
O.G. 3.7. (3.6.4.2 în Planul de Acțiuni) Servicii pentru persoanele cu dizabilități 

 2015 2016 2017 2018 
Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE) în rândul 
persoanelor de 16 ani și peste, fără nicio limitare a activității, RO, 
(%) – Sursa: Eurostat 

34 36 33 29 

Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE) în rândul 
persoanelor de 16 ani și peste, cu un anumit nivel de limitare sau 
limitare severă a activității, RO, (%) – Sursa: Eurostat 

39 39 39 38 

Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE) în rândul 
persoanelor de 16 ani și peste, cu limitare severă a activității, RO, 
(%) – Sursa: Eurostat 

48 52 50 49 

Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE) în rândul 
persoanelor de 16 ani și peste, fără nicio limitare a activității, UE-28, 
(%) – Sursa: Eurostat 

21 21 20 19 

Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE) în rândul 
persoanelor de 16 ani și peste, cu un anumit nivel de limitare sau 
limitare severă a activității, UE-28, (%) – Sursa: Eurostat 

30 30 29 29 

Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE) în rândul 
persoanelor de 16 ani și peste, cu limitare severă a activității, UE-
28, (%) – Sursa: Eurostat 

36 36 36 36 

Numărul de adulți cu dizabilități în centre rezidențiale comunitare - 
Sursa: ANDPDCA 

950 1.001 980 1.061 

Numărul de adulți cu dizabilități în centre nerezidențiale de zi - 
Sursa: ANDPDCA 

2.160 2.558 1.890 2.011 

Numărul de centre rezidențiale comunitare pentru adulți cu 
dizabilități - Sursa: ANDPDCA 

115 122 135 147 

Numărul de centre nerezidențiale de zi pentru adulți cu dizabilități 
- Sursa: ANDPDCA 

54 57 55 61 
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O.G. 3.8. (3.6.4.3. în Planul de Acțiuni) Servicii pentru persoanele vârstnice 
  2015 2016 2017 2018 
Numărul de persoane vârstnice active economic (65-74 de ani), RO, 
(milion) - Sursa: INS 

0,30 0,28 0,31 0,31 

Numărul de persoane vârstnice active economic (65-74 de ani), UE-
28, (milion) - Sursa: INS 

5,23 5,43 5,77 6,13 

Speranța de viață sănătoasă la vârsta de 65 de ani, RO, (nr. de ani) - 
Sursa: Eurostat 

6 6 5 6 

Speranța de viață sănătoasă la vârsta de 65 de ani, UE-28, (nr. de 
ani) - Sursa: Eurostat 

9 10 10 10 

Numărul de beneficiari ai serviciilor bazate pe comunitate: centre 
de zi pentru persoanele vârstnice - Sursa: MMPS 

56.167 25.924 686 d.i. 

Numărul de beneficiari ai serviciilor de îngrijire la domiciliu (inclusiv 
tele-asistență) pentru persoanele vârstnice - Sursa: MMPS 

16.551 19.244 493 d.i. 

Numărul de servicii bazate pe comunitate: centre de zi pentru 
persoanele vârstnice - Sursa: MMPS 

94 108 114 d.i. 

Numărul de servicii de îngrijire la domiciliu (inclusiv tele-asistență) 
pentru persoanele vârstnice - Sursa: MMPS 

185 192 200 d.i. 

O.G. 3.9. (3.6.4.4. în Planul de Acțiuni) Servicii pentru alte grupuri vulnerabile 
 2015 2016 2017 2018 
Numărul de servicii pentru persoanele din alte grupuri vulnerabile - 
Sursa: MMPS 

d.i. d.i. 1.284 1.380 

Legendă: d.i. Date indisponibile 
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5.4. Educație  
În vederea îmbunătățirii rezultatelor din sectorul educației, Strategia stabilește Obiective generale care 
propun acțiuni integrate la toate nivelurile de învățământ. Acestea vizează îmbunătățirea sistemului de 
educație și îngrijire timpurie a copiilor, dar și a participării și rezultatelor învățării în ciclul primar și 
secundar. Măsuri specifice sunt prevăzute pentru categoriile cele mai vulnerabile cu scopul de a le facilita 
accesul în număr cât mai mare și participarea la educație, inclusiv învățământul terțiar, și la programele 
de învățare pe tot parcursul vieții (ÎPV). Strategia mai stipulează și sprijin special pentru creșterea 
capacității administrative, considerat esențial în sectorul educației, mai ales cel destinat colectării de date 
și sistemelor de monitorizare. Tabelul 16 prezintă indicatorii principali consolidați pentru sectorul 
educației și evoluția acestora între 2015 și 2018.  

În ce privește îmbunătățirea sistemului de educație și îngrijire timpurie a copiilor, se observă diferențieri 
între învățământul preșcolar și ante-preșcolar. Rata netă de cuprindere a copiilor în învățământul ante-
preșcolar121 (0-2 ani) a crescut ușor între 2015 și 2018, ajungând la 3% în 2018. Pe de altă parte, rata netă 
de cuprindere în învățământul preșcolar122 (3-5 ani) a scăzut cu 1,2 puncte procentuale față de 2015, 
ajungând la 80,9% în 2018.  

Îmbunătățirile la nivelul învățământului primar și secundar sunt modeste. Sunt îngrijorătoare nivelul 
scăzut al progreselor la testele PISA123 pentru matematică și citire, cât și variațiile foarte mari ale 
performanței124 în funcție de statusul socio-economic al elevilor. În 2018, aproximativ 41% dintre elevi au 
obținut sub nivelul 2 la competențele125 de citire, cu 5% mai mulți decât în 2015. Situația stă și mai prost 
la matematică, unde există 46,6% elevi cu competențe sub nivelul 2126. Procentul acestora a crescut cu 
17% între 2015 și 2018. Performanța elevilor depinde într-o foarte mare măsură de condițiile socio-
economice; indicatorul127 care măsoară polarizarea rezultatelor din cauza statusului socio-economic a 
cunoscut o creștere cu aproximativ 30%, atât la matematică cât și la citire128. S-au observat totuși anumite 
îmbunătățiri la nivelul ratelor129 abandonului școlar, atât în învățământul primar cât și secundar (cu 
mențiunea că există variații de la o regiune la alta). 

Cu o valoare de 16,4%, rata de părăsire timpurie a sistemului educațional130 de către tineri (categoria de 
vârstă 18-24 de ani) continuă să fie considerabil mai mare decât media UE131 de 10,6%, în mare parte din 
cauza procentului crescut din mediul rural (Figura 6Error! Reference source not found.). România este 
una dintre cele trei țări cu cele mai mari valori la nivel de UE. Din 2015, s-a înregistrat o ușoară scădere cu 
2,7pp. 

 

 
121 Sursa: Eurostat - UOE 
122 Sursa: INS - Cercetări statistice exhaustive asupra învățământului preșcolar 
123 Sursa: OCDE - Date OCDE despre rezultatele PISA 
124 Sursa: OCDE - Date OCDE despre rezultatele PISA 
125 Sursa: OCDE - Date OCDE despre rezultatele PISA 
126 Sursa: OCDE - Date OCDE despre rezultatele PISA 
127 Sursa: OCDE - Date OCDE despre rezultatele PISA 
128 Sursa: OCDE - Date OCDE despre rezultatele PISA 
129 Sursa: INS - Cercetări statistice exhaustive privind învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, la început 
și la final de an școlar 
130 Sursa: Eurostat - LFS 
131 Sursa: Eurostat - LFS 
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Figura 6. Rata de părăsire timpurie a sistemului educațional de către tineri (18-24 ani), % 

 
Sursă: Eurostat 

 

Accesul la învățământul terțiar a cunoscut un declin în perioada de referință. Din populația cu vârsta 
între 30-34 de ani, ponderea absolvenților de învățământ terțiar132 a scăzut cu 4% față de 2015, ajungând 
la 24,6% în 2018. România se află cu mult în urma mediei UE-28133 de 40,7% și prezintă o tendință 
descrescătoare, divergentă cu cea crescătoare de la nivel european.  

Participarea la programele de învățare și formare pe tot parcursul vieții rămâne nesemnificativă. 
Participarea adulților cu vârsta cuprinsă între 25-64 de ani la programe de ÎPV și formare134 a scăzut cu 
aproximativ 31% din 2015. Cu o participare la ÎPV135 de 0,9% în 2018, România se află pe ultimul loc în UE, 
unde rata medie era de 11,1%. Mai mult, costurile formării profesionale ca pondere în costurile totale cu 
forța de muncă136 sunt semnificativ mai mici decât media europeană. Ponderea șomerilor care participă 
la un tip de instruire informală137 (calculată pentru un interval de patru săptămâni înaintea anchetei) în 
totalul șomerilor a urmat la rândul său o curbă descendentă între 2015 și 2018. 

În ciuda progreselor observate la nivelul rezultatelor educaționale pentru categoria de vârstă 24-65 de 
ani, variațiile în funcție de regiune și gen rămân importante. Din 2015, au scăzut atât ponderea 

 

 
132 Sursa: Eurostat - LFS 
133 Sursa: Eurostat - LFS 
134 Sursa: Eurostat - LFS 
135 Sursa: Eurostat - LFS 
136 Sursa: Eurostat - CVTS 
137 Sursa: INS - AMIGO 
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persoanelor între 25-64 de ani care au absolvit cel mult ciclul gimnazial138 cât și rata NEET139 (Tabel 16). 
Cu toate acestea, se observă discrepanțe semnificative în funcție de regiuni și de gen, ceea ce evidențiază 
nevoia de sprijin mai aprofundat și mai bine adaptat. În mod nesurprinzător, situația cea mai pozitivă o 
găsim în regiunea București-Ilfov, unde numai 11,1% din populație a absolvit cel mult ciclul gimnazial140; 
pe de altă parte, în regiuni precum Nord-Est sau Sud-Est, 29,2% și respectiv 26,6% din populație intră în 
această categorie. Îmbunătățirile pentru aceste regiuni în perioada de referință sunt mai reduse însă, 
regiunea Centru fiind cea în care s-au înregistrat cele mai importante scăderi față de 2015. În funcție de 
gen, nivelul de educație141 al femeilor este mai ridicat decât al bărbaților. 

Nu există suficiente date în prezent pentru a evalua eficiența programelor sociale în învățământ sau 
dacă accesul la educație al copiilor din grupuri vulnerabile a crescut în vreun fel. Pentru aceste domenii, 
progresul va fi evaluat conform lanțului de rezultate definit, în momentul în care vor fi disponibile datele 
necesare calculării indicatorilor.  

 

Tabelul 16. Setul de indicatori cheie pentru sectorul Educație, pe Obiective generale, (2015-2018) 

OG 4.1. Îmbunătățirea sistemului de educație și îngrijire timpurie a copiilor  
 2015 2016 2017 2018 

Rata netă de cuprindere a copiilor în învățământul preșcolar, (%) 
- Sursa: INS 

82 82 81 81 

Rata netă de cuprindere a copiilor în învățământul ante-preșcolar, 
(%) - Sursa: INS 

3 3 3 3 

OG 4.2. Creșterea participării și îmbunătățirea rezultatelor în educația primară și secundară pentru 
toți copiii  
 2015 2016 2017 2018 
Rata de părăsire timpurie a sistemului educațional de către tineri 
(18-24 ani), RO, (%) - Sursa: Eurostat 19 19 18 16 

Rata de părăsire timpurie a sistemului educațional de către tineri 
(18-24 ani), UE-28, (%) - Sursa: Eurostat 11 11 11 11 

Nivel scăzut de performanță la matematică în testele PISA (sub 
nivelul 2 de competență), RO (%) - Sursa: OCDE 40 n.a. d.i. 47 

Nivel scăzut de performanță la matematică în testele PISA (sub 
nivelul 2 de competență), UE-28, (%) - Sursa: OCDE 

24 d.i. d.i. 24 

Nivel scăzut de performanță la citire în testele PISA (sub nivelul 2 
de competență), RO, (%) - Sursa: OCDE 39 d.i. d.i. 41 

Nivel scăzut de performanță la citire în testele PISA (sub nivelul 2 
de competență), UE-28, (%) - Sursa: OCDE 22 d.i. d.i. 24 

Variația performanței la științe în funcție de statusul socio-
economic al elevilor (PISA), RO, (R², %) - Sursa: OCDE 14 d.i. d.i. 16 

Variația performanței la științe în funcție de statusul socio-
economic al elevilor (PISA), UE-28, (R², %) - Sursa: OCDE 14 d.i. d.i. 14 

 

 
138 Sursa: Eurostat - LFS 
139 Sursa: Eurostat - LFS 
140 Sursa: Eurostat - LFS 
141 Sursa: Eurostat - LFS 
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Variația performanței la citire în funcție de statusul socio-
economic al elevilor (PISA), RO, (R², %) - Sursa: OCDE 14 d.i. d.i. 18 

Variația performanței la citire în funcție de statusul socio-
economic al elevilor (PISA), UE-28, (R², %) - Sursa: OCDE 13 d.i. d.i. 12 

Variația performanței la matematică în funcție de statusul socio-
economic al elevilor (PISA), RO, (R², %) - Sursa: OCDE 15 d.i. d.i. 19 

Variația performanței la matematică în funcție de statusul socio-
economic al elevilor (PISA), UE-28, (R², %) - Sursa: OCDE 14 d.i. d.i. 15 

Rata abandonului la nivel de învățământ primar, (%) - Sursa: INS 1.7 1.5 1.6 d.i. 
Rata abandonului la nivel de învățământ gimnazial, (%) - Sursa: 
INS 2 1.8 1.8 d.i. 

OG 4.3. Promovarea accesului larg al grupurilor dezavantajate la învățământul terțiar 
 2015 2016 2017 2018 
Populația de 30-34 de ani care a absolvit învățământul terțiar, 
RO, (%) - Sursa: Eurostat 

26 26 26 25 

Populația de 30-34 de ani care a absolvit învățământul terțiar, 
UE-28, (%) - Sursa: Eurostat 

39 39 40 41 

OG 4.4. Creșterea accesului tinerilor defavorizați și a persoanelor de vârstă activă la programe de 
învățare pe tot parcursul vieții (ÎPV) 

 2015 2016 2017 2018 
Ponderea populației de 25-64 de ani care a absolvit cel mult 
învățământul gimnazial, RO, (%) - Sursa: Eurostat  

25 23 22 22 

Ponderea populației de 25-64 de ani care a absolvit cel mult 
învățământul gimnazial, UE-28, (%) - Sursa: Eurostat 

24 23 23 22 

Rata NEET (15-34)142, RO, (%) - Sursa: Eurostat  21 21 19 18 
Rata NEET (15-34), UE-28, (%) - Sursa: Eurostat 16 16 15 14 
Rata participării adulților (25-64 de ani) la procesul educațional 
sau de instruire, RO, (%) - Sursa: Eurostat 

1 1 1 1 

Rata participării adulților (25-64 de ani) la procesul educațional 
sau de instruire, UE-28, (%) - Sursa: Eurostat 

11 11 11 11 

Ponderea participanților șomeri la programele de formare, (%) - 
Sursa: INS 

2 1 (1) (1) 

Costul total al formării profesionale continue (FPC) - Procent în 
costul forței de muncă, RO, (%) - Sursa: Eurostat 

1 n.c. n.c. n.c. 

Costul total al formării profesionale continue (FPC) - Procent în 
costul forței de muncă, UE-28, (%) - Sursa: Eurostat 

2 n.c. n.c. n.c. 

Legendă: d.i. Date indisponibile, n.c. Nu este cazul, (valoare) Valori nefiabile datorită numărului redus de observații 

 

  

 

 
142 Indicatorul este cuprins și în O.G. 1.1. și O.G. 1.5.  
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5.5. Sănătate  
Obiectivele generale ale Strategiei care vizează creșterea accesului categoriilor sărace sau vulnerabile 
la servicii de sănătate de calitate vor fi realizate prin implementarea unor măsuri pe mai multe niveluri. 
Scopul SNISRS este îmbunătățirea echității și protecției financiare privind accesul la servicii de sănătate 
printr-un grad sporit de acoperire cu servicii de asistență medicală primară, dar și printr-o mai bună 
adaptare la nevoi a sprijinului acordat. Mai multe domenii ale asistenței medicale în care populația săracă 
și exclusă social prezintă cele mai mari vulnerabilități sunt abordate prin seturi de măsuri speciale: 
sănătatea reproducerii, bolile infecțioase, hrănirea sănătoasă a mamei și copilului, bolile cronice. Sunt 
incluse de asemenea măsuri pentru consolidarea rețelei de servicii de asistență medicală primară și 
comunitară. Tabelul 17 de la finalul secțiunii prezintă setul de indicatori principali folosiți pentru 
monitorizarea progresului în domeniul sănătății în perioada 2015-2018.  

Deși anumite rezultate din domeniul sănătății calculate pe baza unor indicatori subiectivi prezintă valori 
mai bune decât media UE-28, nu există o corelație între acestea și indicatorii obiectivi ai morbidității (v. 
paragraful dedicat incidenței anumitor afecțiuni). Atât ponderea persoanelor cu o stare de sănătate auto-
declarată „rea” și „foarte rea” în totalul populației cu vârsta de 16 ani și peste143, cât și ponderea 
persoanelor care raportează în general o boală cronică sau problemă de sănătate de lungă durată144 au 
scăzut din 2015 (cu 10%, respectiv 2,5%), valorile generale fiind mai scăzute decât mediile UE. Continuă 
însă să existe discrepanțe mari în funcție de vârstă, dar și pe chintile de venit. Persoanele cu vârsta de 
peste 75 de ani145 rămân categoria cea mai afectată (64,8% dintre acestea având o problemă de sănătate 
de lungă durată), urmate de segmentul de vârstă 64-74 de ani146 (45,3%). În timp ce pentru aceste două 
categorii valorile au scăzut în intervalul 2015-2018, în cazul ponderii tinerilor147 (cu vârste cuprinse între 
16-24 de ani) se observă o creștere vertiginoasă, respectiv de nouă ori, în perioada de referință.  

Persoanele sărace reprezintă categoria cea mai dezavantajată, cu ponderi semnificativ mai mari ale 
persoanelor cu probleme medicale auto-declarate în comparație cu categoriile mai bogate. Ponderea 
persoanelor care raportează o boală cronică sau probleme medicale de lungă durată148 este aproximativ 
dublă pentru oricare din cele trei cele mai sărace chintile în comparație cu chintila cea mai bogată. Mai 
mult, starea de sănătate auto-declarată se înrăutățește, în special pentru cei din prima chintilă149. În plus, 
în ciuda progresului semnificativ față de 2015 (o scădere generală de aproape 50%, cu îmbunătățiri pe 
fiecare chintilă), ponderea persoanelor cu vârsta de 16 ani și peste care nu au putut să consulte un medic 
specialist150 este de 3,5 ori mai mare pentru primele două chintile în comparație cu a cincea.  

Se observă eforturi modeste de îmbunătățire a echității și protecției financiare privind accesul la 
asistență medicală în perioada analizată. Ponderea cheltuielilor curente cu sănătatea151 în PIB a crescut, 
atingând 4,7% din PIB în 2018, încă mult în urma mediei UE-28 de 7,1%. Mai mult, plățile directe ale 

 

 
143 Sursa: Eurostat - EU-SILC 
144 Sursa: Eurostat - EU-SILC 
145 Sursa: INS; Eurostat - EU-SILC 
146 Sursa: INS; Eurostat - EU-SILC 
147 Sursa: INS; Eurostat - EU-SILC 
148 Sursa: Eurostat - EU-SILC 
149 Sursa: Eurostat - EU-SILC 
150 Sursa: Eurostat - EU-SILC 
151 Sursa: Joint OCDE, Eurostat, OMS – Chestionarul Comun privind Conturile de Sănătate (JHAQ) 
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gospodăriilor populației pentru îngrijirea sănătății152 au înregistrat o creștere de 21% în tot acest interval 
de timp, ceea ce poate indica un acces îngreunat la asistență medicală pentru categoriile sărace ale 
populației. 

Numărul de persoane care revin unui doctor de familie a crescut de la 1.607 persoane în 2015 la 1.619 
în 2018, indicând un acces mai mare la asistența medicală primară. Densitatea doctorilor153 a crescut 
ușor, cu o medie națională de 3,1 doctori la mia de locuitori în 2018 față de 2,8 în 2015. Densitatea 
doctorilor și densitatea asistentelor medicale154 s-au îmbunătățit din 2015 (cu 10% și respectiv 12%), însă 
continuă să existe dezechilibre semnificative la nivel regional. În mod nesurprinzător, București-Ilfov este 
regiunea cu cel mai mare grad de acoperire al serviciilor medicale, cu aproximativ 6,1 doctori și 10,4 
asistente la mia de locuitori155; la polul opus, Sud-Muntenia are o densitate de doctori156 de 1,6 și o 
densitate de asistente medicale157 de 6,0 (în comparație cu 10,4 în București-Ilfov).  

În ce privește furnizarea de servicii de sănătate în domeniile cele mai relevante pentru categoriile sărace 
și vulnerabile, progresele sunt insuficiente, iar rezultatele sunt împărțite; valorile rămân critice, iar 
dezechilibrele teritoriale considerabile și determinate în mare parte de inegalitățile socio-economice 
dintre regiuni. Ponderea copiilor născuți de mame adolescente158 a scăzut cu aproape 3,7% la nivel 
național până la valoarea de 9,5% în 2018. Rata159 rămâne însă de aproape patru ori peste media UE-28 
de 2,5%, cu o incidență deosebit de ridicată și o eficiență a măsurilor mult mai mică în mediul rural (o rată 
aproape dublă față de urban).  

Mortalitatea infantilă160 a crescut la rândul său, deși 6 la mia de născuți vii rămâne o valoare extrem de 
mare, aproape dublă față de media UE-28 în același an (3,5 la mia de născuți vii). Se observă inegalități 
teritoriale semnificative. Pe regiuni, situația cea mai gravă se înregistrează în regiunile Sud-Est, Nord-Est 
și Nord-Vest, toate aceste regiuni prezentând cele mai mici diminuări ale ratei161 mortalității în perioada 
analizată. Despre rata de succes a tratamentului tuberculozei162, un indicator cheie pentru starea de 
sănătate a populației sărace și vulnerabile, se poate spune că a stagnat (de la 85% în 2015 la 86% în 2018) 
în contextul stabilității gradului de acoperire al tratamentului tuberculozei.  

 

 

 
152 Sursa: Eurostat - EU-SILC 
153 Sursa: INS - Cercetarea statistică privind "Activitatea unităţilor sanitare", Cercetarea statistică privind populaţia 
rezidentă a României (la 1 ianuarie şi 1 iulie) 
154 Sursa: INS - Cercetarea statistică privind "Activitatea unităţilor sanitare", Cercetarea statistică privind populaţia 
rezidentă a României (la 1 ianuarie şi 1 iulie) 
155 Sursa: INS - Cercetarea statistică privind "Activitatea unităţilor sanitare", Cercetarea statistică privind populaţia 
rezidentă a României (la 1 ianuarie şi 1 iulie) 
156 Sursa: INS - Cercetarea statistică privind "Activitatea unităţilor sanitare", Cercetarea statistică privind populaţia 
rezidentă a României (la 1 ianuarie şi 1 iulie) 
157 Sursa: INS - Cercetarea statistică privind "Activitatea unităţilor sanitare", Cercetarea statistică privind populaţia 
rezidentă a României (la 1 ianuarie şi 1 iulie) 
158 Sursa: INS - Anchetă privind rata natalității pe baza datelor administrative de la oficiile de stare civilă 
159 Sursa: INS - Anchetă privind rata natalității pe baza datelor administrative de la oficiile de stare civilă 
160 Sursa: INS - Anchetă privind rata mortalității pe baza datelor administrative de la oficiile de stare civilă 
161 Sursa: INS - Anchetă privind rata mortalității pe baza datelor administrative de la oficiile de stare civilă 
162 Sursa: MS - Registrul național TB (electronic) 
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Figura 7. Ratele mortalității infantile (‰) 

 
Sursă: INS 

 

Tabelul 17. Setul de indicatori cheie din sectorul Sănătate, pe Obiective generale (2015-2018) 

OG 5.1. Îmbunătățirea echității și protecției financiare/OG 5.3. Creșterea accesului populației 
vulnerabile la servicii de asistență medicală primară de bună calitate  

 2015 2016 2017 2018 
Ponderea persoanelor cu o starea de sănătate auto-declarată 
„rea” sau „foarte rea” în totalul populației de 16 ani și peste163, 
RO, (%) - Sursa: Eurostat 

9 7 7 7 

Ponderea persoanelor cu o starea de sănătate auto-declarată 
„rea” sau „foarte rea” în totalul populației de 16 ani și peste, UE-
28, (%) - Sursa: Eurostat 

10 9 8 8 

Procentul persoanelor care suferă de o boală cronică sau o 
problemă medicală de lungă durată, RO, (%) - Sursa: Eurostat 

20 19 20 20 

Procentul persoanelor care suferă de o boală cronică sau 
problemă medicală de lungă durată, UE-28, (%) - Sursa: Eurostat 

35e 35e 37e 37e 

Procentul persoanelor de 16 ani și peste care nu au putut să 
consulte un medic specialist (exclusiv stomatolog), RO, (%) - 
Sursa: Eurostat 

9 7 5 5 

Procentul persoanelor de 16 ani și peste care nu au putut să 
consulte un medic specialist (exclusiv stomatolog), UE-28, (%) - 
Sursa: Eurostat 

3 3 2 2 

Numărul locuitorilor ce revin la un medic de familie 164 - Sursa: INS 1607 1598 1608 1619 

 

 
163 Indicatorul este cuprins și în O.G.5.3. 
164 Indicatorul este cuprins și în O.G. 5.3. 
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Plăți directe ale gospodăriilor populației pentru îngrijirea 
sănătății, incluzând mecanismele de împărțire a costurilor165, 
(miliarde RON) - Sursa: Eurostat 

7,50 7,93 9,05 d.i. 

Plăți directe ale gospodăriilor populației pentru îngrijirea sănătății 
(excluzând mecanismele de împărțire a costurilor)166, (miliarde 
RON) - Sursa: Eurostat 

5,72 5,93 6,95 d.i. 

Plăți directe ale gospodăriilor populației pentru îngrijirea 
sănătății, incluzând mecanismele de împărțire a costurilor167, PPC 
pe cap de locuitor - Sursa: Eurostat 

180 191 211 d.i. 

Plăți directe ale gospodăriilor populației pentru îngrijirea 
sănătății, excluzând mecanismele de împărțire a costurilor168, PPC 
pe cap de locuitor - Sursa: Eurostat 

138 143 162 d.i. 

Cheltuieli curente cu sănătatea – pondere în PIB169, (%) - Sursa: 
Joint OCDE, Eurostat, OMS  

4.9 5 5.2 d.i. 

Cheltuieli curente cu sănătatea – pondere în cheltuielile 
publice170, (%) - Sursa: Joint OCDE, Eurostat, OMS 

13.7 14.5 15.3 d.i. 

OG 5.2. Îmbunătățirea acordării serviciilor de sănătate în domenii relevante pentru grupurile sărace 
și vulnerabile  
 2015 2016 2017 2018 
Ponderea născuților vii cu reședință obișnuită în România de către 
mame adolescente (10-19 ani), RO, (%)- Sursă: Eurostat 

9.8 10 9.7 9.5 

Ponderea născuților vii cu reședință obișnuită în România de către 
mame adolescente (10-19 ani), UE-28, (%)- Sursă: Eurostat 

2.8 2.8 2.6 2.5 

Rata de succes a tratamentului tuberculozei (pentru cazuri noi și 
recidive), (%) - Sursa: MS 

85 86 86 d.i. 

Rata mortalității infantile (pentru decesele la copii sub un an cu 
reședință obișnuită în România), RO, (%) - Sursa: INS 

7.5 6.8 6.7 6 

Rata mortalității infantile (pentru decesele la copii sub un an cu 
reședință obișnuită în UE-28), UE-28, (‰) - Sursa: INS 

3.6 3.6 3.6 3.5 

Gradul de acoperire al tratamentului tuberculozei, (%) - Sursa: 
MS; OMS  

87 87 87 87 

Legendă: d.i. Date indisponibile, e Date estimative  

  

 

 
165 Indicatorul este cuprins și în O.G. 5.2. și O.G. 5.3. 
166 Indicatorul este cuprins și în O.G. 5.2. și O.G. 5.3. 
167 Indicatorul este cuprins și în O.G. 5.2. și O.G. 5.3. 
168 Indicatorul este cuprins și în O.G. 5.2. și O.G. 5.3. 
169 Indicatorul este cuprins și în O.G. 5.2. și O.G. 5.3. 
170 Indicatorul este cuprins și în O.G. 5.2. și O.G. 5.3. 
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5.6. Locuire  
Obiectivele generale din domeniul locuirii privesc asigurarea accesului la servicii de locuire, în special 
locuințe sociale, și la ajutoarele specific pentru persoanele fără adăpost și alte categorii de persoane a 
căror situație economică nu le permite accesul la o locuință adecvată. În acest scop, Strategia vizează o 
creștere a accesibilității și îmbunătățirea calității fondului de locuințe pentru populația totală, și în special 
pentru categoriile cele mai vulnerabile. În acest context, este planificată o evaluare a fondului de locuințe 
și a programelor de eficientizare energetică existente în vederea unei mai bune direcționări a sprijinului 
către populația săracă și a asigurării unei protecții sporite pentru această categorie. Se prevede o creștere 
a fondului de locuințe sociale pentru a răspunde mai bine nevoilor grupurilor marginalizate și o furnizare 
integrată a serviciilor de locuire, respectiv asistență socială complementară și sprijin educațional și în 
vederea încadrării în muncă. O prioritate absolută o constituie asigurarea unui sprijin de urgență pentru 
persoanele fără adăpost, în paralel cu măsuri pentru dezvoltarea capacității de reintegrare socială și 
prevenire timpurie în acest domeniu. Tabelul 18 de la finalul acestei secțiuni prezintă setul de indicatori 
principali pentru monitorizarea progresului în domeniul politicilor de locuire și a rezultatelor acestora în 
perioada 2015-2018. 

În ciuda unor mici îmbunătățiri recente, calitatea rezultatelor din domeniul locuirii rămân cu mult sub 
mediile UE-28. Aproape jumătate (46,3%) din populația României trăia în locuințe supraaglomerate171 în 
2018 (o scădere a numărului cu 7% față de 2015), comparativ cu media UE-28 de 15,5%. În jur de 56% din 
populația săracă (persoane aflate sub pragul sărăciei reprezentat de 60% din venitul median disponibil pe 
adult-echivalent) trăiesc în locuințe supraaglomerate172. La nivel național, 16,1% din populație suferea din 
cauza deprivării severe de locuire173, înregistrând o scădere cu 19% față de 2015. Aceste cifre plasează 
România pe ultimul loc între țările UE, cu o valoare de patru ori mai mare decât media UE-28. În mare 
parte, rata crescută a deprivării174 poate fi pusă pe seama zonelor rurale extinse, cu acces precar la dotările 
moderne, dar și a supraaglomerării din mediul urban. În jur de 40% dintre persoanele din prima chintilă 
de venit și 21% din a doua trăiau în locuințe caracterizate de deprivare severă din punct de vedere al 
condițiilor de locuit175. 

Ponderea persoanelor în vârstă de 18-34 de ani care locuiesc cu părinții176 a scăzut în perioada de 
referință, însă îmbunătățirile sunt modeste (o scădere de 2,4 puncte procentuale până la 56,8% în 2018). 
Valoarea înregistrată în România se situează cu mult deasupra mediei UE-28 de 48,1%. Ratele177 rămân 
foarte ridicate în cazul bărbaților (66% în comparație cu 47% în cazul femeilor). Fondul de locuințe utilizat 
de autoritățile publice este insuficient pentru elaborarea unor politici de locuire sustenabile care să 
ușureze criza locuirii: în 2018, locuințele noi, construite din bani publici reprezentau 3,4% din totalul 
clădirilor finalizate în același an178, respectiv modestul număr de 2.004 locuințe. 

 

 

 
171 Sursa: Eurostat - EU-SILC 
172 Sursa: Eurostat - EU-SILC 
173 Sursa: Eurostat - EU-SILC 
174 Sursa: Eurostat - EU-SILC 
175 Sursa: Eurostat - EU-SILC 
176 Sursa: Eurostat - EU-SILC 
177 Sursa: Eurostat - EU-SILC 
178 Sursa: INS: Conturi Naționale 
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Figura 8. Rata deprivării severe de locuire pe chintile de venit în 2015 și 2018 

UE-28    

 

România  

 

Sursă: Eurostat 

Cheltuielile pentru locuire sunt comparabile cu cele de la nivel de UE, în schimb arieratele la facturile 
de utilități sunt mari: 14,4% în România față de 6,6% media UE-28, ceea ce indică o incapacitate a unei 
părți a populației de a-și permite utilitățile179 (multe gospodării fiind deconectate de la utilități din acest 
motiv).  

 

Tabelul 18. Setul de indicatori cheie din sectorul Locuire, pe Obiective generale, (2015-2018) 

OG 6.1. Creșterea accesibilității și îmbunătățirea calității serviciilor de locuire, în special pentru 
populația vulnerabilă 
 2015 2016 2017 2018 
Rata supra-aglomerării, RO, (%) - Sursa: Eurostat 50 48 47 46 
Rata supra-aglomerării, UE-28, (%) - Sursa: Eurostat 17 17 16 16 
Ponderea persoanelor în vârstă de 18-34 de ani care locuiesc cu 
părinții, RO, (%) - Sursa: Eurostat 

59 59 58 57 

Ponderea persoanelor în vârstă de 18-34 de ani care locuiesc cu 
părinții, UE-28, (%) - Sursa: Eurostat 

48 48 48 48 

Rata de deprivare severă din punct de vedere al condițiilor de locuit, 
RO, (%) - Sursa: Eurostat 

20 20 17 16 

Rata de deprivare severă din punct de vedere al condițiilor de locuit, 
UE-28, (%) - Sursa: Eurostat 

5 5 4 4 

Arierate la plata ipotecilor sau a chiriilor, RO, (%) - Sursa: Eurostat 1 1 0 0 
Arierate la plata ipotecilor sau a chiriilor, UE-28, (%) - Sursa: Eurostat 4 4 3 3 
Arierate la facturile de utilități, RO, (%) - Sursa: Eurostat 17 18 16 14 
Arierate la facturile de utilități, UE-28, (%) - Sursa: Eurostat 9 8 7 7 

 

  

 

 
179 Sursa: Eurostat - EU-SILC 
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5.7. Participare socială  
Strategia se concentrează pe creșterea toleranței și diminuarea discriminării printr-o stimulare a 
activităților de voluntariat și încurajarea altor tipuri de participare socială prin care vocile celor lipsiți 
de mijloace materiale și marginalizați să se facă auzite în mod direct și imediat. Intervențiile vizează 
îmbunătățirea factorilor de context care încurajează participarea socială și un mediu social divers. În plus, 
Strategia propune măsuri pentru facilitarea accesului la informație și învățare prin intermediul 
tehnologiilor informaționale și de comunicare180. Tabelul 19 de la finalul acestei secțiuni prezintă 
indicatorii principali pentru monitorizarea progresului în sectorul participării sociale între 2015-2018.  

Încrederea în instituții181 este scăzută în cazul tuturor tipurilor de instituții182 și prezintă tendințe 
contradictorii în perioada analizată (2015-2018) în funcție de instituția vizată. Încrederea în Parlament, 
partidele politice și administrația publică183 s-a îmbunătățit în timp (cu creșteri de 3,4 la 5,9 puncte 
procentuale față de 2015), în timp ce încrederea în Guvern și autoritățile publice locale și regionale184 s-a 
depreciat cu 2,4 puncte procentuale și respectiv 4 puncte procentuale. În ciuda deprecierii, administrația 
publică locală/regională185 continuă să se bucure de cel mai înalt nivel de încredere (aproximativ 40% din 
populație), urmată de administrația publică centrală186 (cu un nivel de 38%). Gradul de satisfacție cu 
privire la furnizarea serviciilor publice187 s-a ameliorat semnificativ, ponderea celor satisfăcuți crescând cu 
aproximativ 41% față de 2016 și atingând 38% în 2018. Pe de altă parte, în ce privește nivelul perceput al 
corupției188, acesta rămâne ridicat în tot acest interval, observându-se îmbunătățiri între 2016-2018. Cu 
un scor de 47/100 în 2018, percepția asupra corupției prezintă o valoare ridicată în comparație cu statele 
membre UE mai dezvoltate.   

Dacă nivelul de toleranță față de anumite grupuri minoritare s-a îmbunătățit, se observă scăderi 
vertiginoase în cazul altora (Figura 9Error! Reference source not found.). Gradul de toleranță față de 
persoanele care suferă de SIDA, dependenții de droguri și alcoolicii înrăiți189 a crescut, în schimb față de 
persoane de altă religie, imigranții/muncitorii străini, cuplurile necăsătorite care locuiesc împreună, dar și 
față de cei care vorbesc o limbă diferită există un grad de toleranță190 mult mai scăzut. Toleranța față de 
ultima categorie a înregistrat cea mai mare scădere între 2012 și 2017, pierzând 31,2 puncte și ajungând 
la 52,1%. Pe categorii de vârstă, persoanele cu vârste între 30-49 de ani sunt cele mai tolerante, iar cele 
peste 50 sunt cel mai puțin tolerante191; în funcție de gen, bărbații sunt în general mai toleranți decât 
femeile.  

 

 

 
180 Sursa: INS - TIC 
181 Calculată ca procent din populație care declară că au încredere în toate instituțiile vizate. 
182 Sursa: CE – EB Standard 
183 Sursa: CE – EB Standard 
184 Sursa: CE – EB Standard 
185 Sursa: CE – EB Standard 
186 Sursa: CE – EB Standard 
187 Sursa: CE – EB Standard 
188 Sursa: Transparency International-CPI 
189 Sursa: ICCV; RQSA - WVS; EVS 
190 Sursa: ICCV; RQSA - WVS; EVS 
191 Sursa: ICCV; RQSA - WVS; EVS 
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Figura 9. Toleranța față de minorități, 2012 și 2017 

 
Sursă: RQSA & ICCV 

 
Atât participarea la activități de voluntariat192 cât și participarea politică193 s-au îmbunătățit în timp, 
pornind de la niveluri relativ scăzute. Pe tipuri de activități, organizațiile religioase194 au atras cei mai 
mulți voluntari în 2017, aproximativ 21,4% dintre respondenți declarându-se membri ai unor astfel de 
asociații. Organizațiile axate pe educație, artă și muzică și cele pe sport și recreere s-au dovedit atractive 
pentru 8,5%, respectiv 7,9% dintre persoanele care au făcut voluntariat195 în 2017. Deși se observă 
îmbunătățiri la toate categoriile de activități, cele mai mari creșteri s-au înregistrat în cazul organizațiilor 
ecologiste și caritabile196, cu o dublare a proporției de voluntari în perioada de referință. Se observă o 
creștere la toate categoriile de vârstă și indiferent de gen. O excepție o constituie calitatea de membru 
într-un partid politic197 unde se înregistrează un declin în rândul persoanelor cu vârste între 30-49 de ani 
și al femeilor. Participarea politică198 a crescut și ea, în special în domeniul semnării de petiții (cu o creștere 
de 39% față de 2012). Creșterile sunt mai mari în rândul femeilor și al persoanelor sub 50 de ani. 

Accesul la informare și cunoaștere prin inovație socială s-a îmbunătățit față de 2012. Dimensiunea de 
conectivitate a Indicelui Economiei și Societății Digitale199 (care măsoară folosirea infrastructurii 
broadband și calitatea acesteia) a crescut între 2015 și 2017 cu 2 puncte procentuale, ajungând la 13,5% 
în 2017. 

 

 
192 Sursa: ICCV; RQSA - WVS; EVS 
193 Sursa: ICCV; RQSA - WVS; EVS 
194 Sursa: ICCV; RQSA - WVS; EVS 
195 Sursa: ICCV; RQSA - WVS; EVS 
196 Sursa: ICCV; RQSA - WVS; EVS 
197 Sursa: ICCV; RQSA - WVS; EVS 
198 Sursa: ICCV; RQSA - WVS; EVS 
199 Sursa: CE - DESI 
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Tabelul 19. Setul de indicatori cheie din sectorul Participării sociale, pe Obiective generale, (2012-2019) 

OG 7.1. Îmbunătățirea mediului social și creșterea încrederii în instituții 
 mai 

2015 
nov.
2015 

mai 
2016 

nov.
2016 

mai 
2017 

nov.
2017 

mar.
2018 

nov.
2018 

Încrederea în instituții - Parlamentul României, 
RO, (%) - Sursa: CE 

18 17 14 22 27 18 19 24 

Încrederea în instituții - Parlamentul 
(naționalitate), UE-28, (%) - Sursa: CE 

31 28 28 32 36 35 34 36 

Încrederea în instituții - Guvernul României, 
RO, (%) - Sursa: CE 

27 23 24 29 33 21 20 23 

Încrederea în instituții - Guvernul 
(naționalitate), UE-28, (%) - Sursa: CE 

31 27 27 31 37 35 34 36 

Încrederea în instituții - partidele politice 
românești, RO, (%) - Sursa: CE 

13 12 13 19 18 13 17 16 

Încrederea în instituții - partidele politice 
(naționalitate), UE-28, (%) - Sursa: CE 

16 15 15 16 19 18 19 18 

Încrederea în instituții - autorități publice 
locale sau regionale românești, RO, (%) - Sursa: 
CE 

42 32 35 36 38 35 40 40 

Încrederea în instituții - autorități publice 
locale sau regionale (naționalitate), UE-28, (%) 
- Sursa: CE 

47 42 46 47 51 51 54 54 

Încrederea în instituții - administrație publică 
românească, RO, (%) - Sursa: CE 

d.i. d.i. 30 35 45 33 35 38 

Încrederea în instituții - administrație publică 
(naționalitate), UE-28, (%) - Sursa: CE 

d.i. d.i. 45 48 50 49 50 50 

Gradul de satisfacție cu privire la furnizarea 
serviciilor publice, RO, (%) - Sursa: CE 

d.i. d.i. 27 32 36 32 39 36 

Gradul de satisfacție cu privire la furnizarea 
serviciilor publice, UE-28, (%) - Sursa: CE 

d.i. d.i. 48 52 51 53 53 53 

 2015 2016 2017 2018 
Percepția asupra corupției, RO, (Indice pe o 
scară de la 0 la 100) - Sursa: Transparency 
International 

46 48 48 47 

Percepția asupra corupției, UE-28, (Indice pe o 
scară de la 0 la 100) - Sursa: Transparency 
International 

66 65 65 65 

OG 7.2. Creșterea toleranței și diminuarea discriminării 
 2012 2017 
Toleranța cu privire la grupurile minoritare - 
Vecini: Dependenți de droguri, RO, (%) - Sursa: 
ICCV; RQSA  

18 31 

Toleranța cu privire la grupurile minoritare - 
Vecini: Persoane de rasă diferită, RO, (%) - 
Sursa: ICCV; RQSA  

77 78 
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Toleranța cu privire la grupurile minoritare - 
Vecini: Persoane cu SIDA, (%) - Sursa: ICCV; 
RQSA 

58 n.c. 

Toleranța cu privire la grupurile minoritare - 
Vecini: Imigranți/muncitori străini, RO, (%) - 
Sursa: ICCV; RQSA  

79 67 

Toleranța cu privire la grupurile minoritare - 
Vecini: Homosexuali, RO, (%) - Sursa: ICCV; 
RQSA 

46 47 

Toleranța cu privire la grupurile minoritare - 
Vecini: Persoane de religie diferită, RO, (%) - 
Sursa: ICCV; RQSA 

81 n.c. 

Toleranța cu privire la grupurile minoritare - 
Vecini: Alcoolici, RO, (%) - Sursa: ICCV; RQSA 

24 35 

Toleranța cu privire la grupurile minoritare - 
Vecini: Cupluri necăsătorite care trăiesc 
împreună, RO, (%) - Sursa: ICCV; RQSA 

82 n.c. 

Toleranța cu privire la grupurile minoritare - 
Vecini: Persoane care vorbesc o limbă diferită, 
RO, (%) - Sursa: ICCV; RQSA 

83 n.c. 

Toleranța cu privire la grupurile minoritare - 
Vecini: Creștini, RO, (%) - Sursa: ICCV; RQSA 

n.c. 77 

Toleranța cu privire la grupurile minoritare - 
Vecini: Musulmani, RO, (%) - Sursa: ICCV; RQSA 

n.c. 67 

Toleranța cu privire la grupurile minoritare - 
Vecini: Evrei, RO, (%) - Sursa: ICCV; RQSA 

n.c. 72 

Toleranța cu privire la grupurile minoritare - 
Vecini: Romi, RO, (%) - Sursa: ICCV; RQSA 

n.c. 52 

OG 7.3. Creșterea participării în activități de voluntariat cu și pentru grupurile vulnerabile 
 2012 2017 
Apartenența la organizații de voluntariat - 
Organizații religioase sau bisericești, RO, (%) - 
Sursa: ICCV; RQSA 

11 21 

Apartenența la organizații de voluntariat - 
Educație, artă și muzică, RO, (%) - Sursa: ICCV; 
RQSA 

4 8 

Apartenența la organizații de voluntariat - 
Sindicate, RO, (%) - Sursa: ICCV; RQSA 

4 7 

Apartenența la organizații de voluntariat – 
Partide politice, RO, (%) - Sursa: ICCV; RQSA 

3 3 

Apartenența la organizații de voluntariat – 
Organizații ecologiste, RO, (%) - Sursa: ICCV; 
RQSA 

1 5 

Apartenența la organizații de voluntariat – 
Asociații profesionale, RO, (%) - Sursa: ICCV; 
RQSA 

2 4 

Apartenența la organizații de voluntariat - 
Sport sau recreere, RO, (%) - Sursa: ICCV; RQSA 

5 8 
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Apartenența la organizații de voluntariat – 
Organizații umanitare sau caritabile, RO, (%) - 
Sursa: ICCV; RQSA 

2 6 

Apartenența la organizații de voluntariat - 
Organizații ale consumatorilor, RO, (%) - Sursa: 
ICCV; RQSA 

1 1 

Apartenența la organizații de voluntariat - 
Grupuri de sprijin, de ajutor între oameni cu 
aceleași probleme, RO, (%) - Sursa: ICCV; RQSA 

3 4 

Apartenența la organizații de voluntariat - Alte 
organizații, RO, (%) - Sursa: ICCV; RQSA 

1 3 

Apartenența la organizații de voluntariat - 
niciuna (participare spontană), RO, (%) - Sursa: 
ICCV; RQSA 

n.c. 54 

Participare politică – Semnarea de petiții, RO, 
(%) - Sursa: ICCV; RQSA 

11 15 

Participare politică – Participarea la boicoturi, 
RO, (%) - Sursa: ICCV; RQSA 

3 3 

Participare politică – Participarea la 
manifestări pașnice, RO, (%) - Sursa: ICCV; 
RQSA 

10 11 

Participare politică – Participarea la greve, RO, 
(%) - Sursa: ICCV; RQSA 

7 2 

Participare politică – Orice altă formă de 
protest, RO, (%) - Sursa: ICCV; RQSA 

3 n.c. 

OG 7.4. Capacitarea comunităților sărace și marginalizate prin participarea socială activă  
 2016 2019 
Prezența la vot - Referendum, (%) - Sursa: AEP n.c. 41 
Prezența la vot – Alegeri prezidențiale, (%) - 
Sursa: AEP 

n.c. 50 

Prezența la vot – Alegeri parlamentare, (%) - 
Sursa: AEP 

39 n.c. 

Prezența la vot – Alegeri pentru Parlamentul 
European, (%) - Sursa: AEP 

n.c. 49 

Prezența la vot – Alegeri locale, (%) - Sursa: 
AEP 

48 n.c. 

OG 7.5. Creșterea accesului la informare și cunoaștere prin inovație socială  
 2015 2016 2017 2018 
Dimensiunea de conectivitate a Indicelui 
Economiei și Societății Digitale, RO, (scoruri 
indice) - Sursa: CE 

12 13 14 d.i. 

Dimensiunea de conectivitate a Indicelui 
Economiei și Societății Digitale, UE-28, (scoruri 
indice) - Sursa: CE 

14 15 16 d.i. 

Frecvența utilizării internetului în ultimele 3 
luni - Zilnic sau aproape zilnic, RO, (%) - Sursa: 
INS 

66 71 73 76 
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Frecvența utilizării internetului în ultimele 3 
luni - Cel puțin o dată pe săptămână (dar nu 
zilnic), RO, (%) - Sursa: INS 

27 23 22 21 

Frecvența utilizării internetului în ultimele 3 
luni - Mai rar decât de o dată pe săptămână, 
RO, (%) - Sursa: INS 

7 5 5 3 

Frecvența utilizării internetului în ultimele 3 
luni – Zilnic sau aproape zilnic, UE-28, (%) - 
Sursa: Eurostat 

85 87 87 89 

Frecvența utilizării internetului în ultimele 3 
luni – Cel puțin o dată pe săptămână (dar nu 
zilnic), UE-28, (%) - Sursa: Eurostat 

11 10 10 8 

Frecvența utilizării internetului în ultimele 3 
luni – Mai rar decât de o dată pe săptămână, 
UE-28, (%) - Sursa: Eurostat 

4 3 3 2 

Ponderea gospodăriilor cu acces la internet 
acasă - în total gospodării, RO, (%) - Sursa: INS 

61 65 69 72 

Ponderea persoanelor cu vârste între 16-74 de 
ani care interacționează cu autoritățile publice 
prin intermediul site-urilor web, RO, (%) - 
Sursa: Eurostat 

11 9 9 9 

Ponderea persoanelor cu vârste între 16-74 de 
ani care interacționează cu autoritățile publice 
prin intermediul site-urilor web, UE-28, (%) - 
Sursa: Eurostat 

46 48 49 52 

Legendă: d.i. Date indisponibile, n.c. Nu este cazul 
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5.8. Politici zonale 
Obiectivele generale ale Strategiei se concentrează pe reducerea inegalităților între mediile de 
rezidență și între regiuni și pe îmbunătățirea calității în comunitățile rurale și în comunitățile urbane 
mici. Pentru atingerea obiectivelor, se prevede implementarea unor măsuri în toate sectoarele, de 
exemplu, reducerea nivelului scăzut al ocupării forței de muncă, a nivelului scăzut de educație, a deprivării 
din punct de vedere al condițiilor de locuit, și direcționarea sprijinului către zonele în care este concentrată 
sărăcia sau către cele marginalizate. Atenție specială se acordă orașelor mari și zonelor rurale, suburbane 
și periurbane (metropolitane) din apropierea acestora, pentru potențialul de a fi transformate în poli de 
dezvoltare/motoare ale dezvoltării la nivel național. Tabelul 20 de la finalul acestei secțiuni prezintă setul 
de indicatori principali pentru monitorizarea progresului în acest sector și evoluția acestora între 2015 și 
2018.  

În ciuda progreselor recente, distanța dintre valorile majorității indicatorilor pentru România și valorile 
medii UE echivalente rămâne foarte mare și se observă dezechilibre teritoriale. România ocupă primul 
loc în UE-28 la rata sărăciei relative200 și al doilea loc când vine vorba de deprivarea materială severă201 
(Tabel 20). Rata sărăciei relative202 este de aproximativ 8,6 ori mai mare în Nord-Est decât în București-
Ilfov (cea mai puțin afectată regiune) și de 1,5 ori mai mare decât media națională (Figura 10). Rata sărăciei 
relative203 este de 6 ori mai mare în zonele rurale decât în orașele mari.  

 

Figura 10. Rata sărăciei relative în 2015 și 2018  

 

 

 
200 Sursa: Eurostat - EU-SILC 
201 Sursa: Eurostat - EU-SILC 
202 Sursa: Eurostat - EU-SILC 
203 Sursa: Eurostat - EU-SILC 
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Sursă: Eurostat 

 
Între regiunea cea mai afectată de deprivarea materială severă204 (Sud-Est) și regiunea cel mai puțin 
afectată (Vest) există un raport de 3:1, iar între rural și urbanul mare există un raport de 1,6:1. De 
asemenea, în regiunea București-Ilfov se înregistrează o rată a deprivării materiale severe205 mai mare 
decât în alte regiuni mai puțin dezvoltate. Deși valorile s-au îmbunătățit între 2015 și 2018, ritmul în care 
au făcut-o variază de la o regiune la alta și de la o unitate administrativ-teritorială la alta, fiind în general 
mai lent în regiunile sărace față de cele mai bogate (Figura 11).  

Figura 11. Rata de deprivare materială severă pe regiuni în 2015 și 2018  

 
Sursă: Eurostat 

 

Variațiile regionale și teritoriale ale creșterii PIB-ului între 2015 și 2017 sunt la rândul lor semnificative. 
PIB-ul206 a crescut cu 20% în perioada analizată, rata de creștere minimă fiind de 15%, înregistrată în 
regiunea Sud-Est, și cea maximă de 29%, în regiunea Nord-Vest. Se pot observa variații considerabile și în 
cadrul aceleiași regiuni, între județe. Deși doar parțial corelate cu rata sărăciei207 pentru fiecare nivel 
teritorial, diferențele mari în ce privește nivelul PIB-ului208 și dinamica acestuia arată că trebuie 
intensificate eforturile pentru reducerea dezechilibrelor.  

 

 
204 Sursa: Eurostat - EU-SILC 
205 Sursa: Eurostat - EU-SILC 
206 Sursa: INS – PIB - SEC 2010 
207 Sursa: Eurostat - EU-SILC 

208 Sursa: INS – PIB - SEC 2010 
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Satisfacția cu viața209 a cunoscut o ușoară scădere din 2011. Situată la 6,5/10 în 2016, valoarea 
indicatorului a scăzut cu 0,2 puncte față de 2011. Cu toate acestea, este comparabilă cu media UE-28, care 
în tot acest interval a rămas la același nivel (de 7,0).  

Deși numărul localităților dotate cu utilitățile de bază a crescut la nivel național și pe regiuni, rămâne 
încă loc pentru multe îmbunătățiri, în special în regiunile cu o proporție mare a ruralului. Numărul 
localităților dotate cu rețele de distribuție a apei potabile210 a crescut cu 4% la nivel național, cea mai mare 
creștere înregistrându-se în București-Ilfov (14%) și cele mai mici în regiunile Nord-Vest și Vest, de 1% și 
respectiv 2%. O creștere destul de importantă a înregistrat și numărul de localități în care există sistem 
public de canalizare211 (16% pe toată perioada), situația cea mai bună înregistrându-se în Nord-Vest (o 
creștere de 27%) și în Sud-Vest Oltenia (de 18%); regiunea București-Ilfov a avut cea mai mică creștere, 
de doar 4%. Ponderea gospodăriilor cu acces la internet212 a cunoscut la rândul său o creștere de 21% 
între 2015 și 2018, atingându-se un grad de acoperire de 52,6% la nivel național. Se observă variații 
considerabile în funcție de regiune și mediul de rezidență213 (cu o valoare de 36,4% în 2018, gradul de 
acoperire în mediul rural se afla cam la jumătate față de cel din mediul urban, respectiv 65,1%).  

  

 

 
209 Sursa: Eurofound - EQLS 
210 Sursa: INS – Cercetarea statistică privind alimentarea cu apă, canalizarea, salubritatea și distribuirea energiei 
termice 
211 Sursa: INS – Cercetarea statistică privind alimentarea cu apă, canalizarea, salubritatea și distribuirea energiei 
termice 
212 Sursa: INS – ABF 
213 Sursa: INS – ABF 
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Tabelul 20. Setul de indicatori cheie din sectorul Politici zonale, pe Obiective generale, (2011-2018) 

GO 8.1. Reducerea inegalităților teritoriale & GO 8.2. Îmbunătățirea calității vieții în comunitățile rurale & GO 
8.3. Îmbunătățirea calității vieții în comunitățile urbane mici 

 2015 2016 2017 2018 
Rata sărăciei relative214, RO, (%)- Sursa: Eurostat 25 25 24 24 
Rata sărăciei relative215, regiunea Nord-Est, (%) - Sursa: Eurostat 36 36 33 36 
Rata sărăciei relative216, regiunea Sud-Est, (%) - Sursa: Eurostat 32 31 30 31 
Rata sărăciei relative217, regiunea Sud-Muntenia, (%) - Sursa: Eurostat 31 25 25 26 
Rata sărăciei relative218, regiunea Sud-Vest Oltenia, (%) - Sursa: Eurostat 32 34 33 34 
Rata sărăciei relative219, regiunea Vest, (%) - Sursa: Eurostat 20 25 21 15 
Rata sărăciei relative220, regiunea Nord- Vest, (%) - Sursa: Eurostat 19 17 19 18 
Rata sărăciei relative221, regiunea Centru, (%) - Sursa: Eurostat 18 21 17 19 
Rata sărăciei relative222, regiunea București-Ilfov, (%) - Sursa: Eurostat 6 10 6 4 
Rata sărăciei relative, UE-28, (%) - Sursa: Eurostat d.i. d.i. d.i. 17e 
Rata deprivării materiale severe, RO, (%) - Sursa: Eurostat 23 24 20 17 
Rata deprivării materiale severe, regiunea Nord-Est, (%) - Sursa: Eurostat 27 24 22 20 
Rata deprivării materiale severe, regiunea Sud-Est, (%) - Sursa: Eurostat 32 30 26 22 
Rata deprivării materiale severe, regiunea Sud-Muntenia, (%) - Sursa: 
Eurostat 

27 28 26 23 

Rata deprivării materiale severe, regiunea Sud-Vest Oltenia, (%) - Sursa: 
Eurostat 

21 24 22 18 

Rata deprivării materiale severe, regiunea Vest, (%) - Sursa: Eurostat 16 22 14 8 
Rata deprivării materiale severe, regiunea Nord-Vest, (%) - Sursa: Eurostat 17 18 12 9 
Rata deprivării materiale severe, regiunea Centru, (%) - Sursa: Eurostat 22 18 13 10 
Rata deprivării materiale severe, regiunea București-Ilfov, (%) - Sursa: 
Eurostat 

14 25 19 19 

Rata deprivării materiale severe, UE-28, (%) - Sursa: Eurostat 8 8 7 6 
 2011 2016 

Satisfacția cu viața, RO, (Valoarea medie pe scală 1-10) - Sursa: Eurofound 6.7 6.5 
Satisfacția cu viața, UE-28, (Valoarea medie pe scală 1-10) - Sursa: 
Eurofound 

7.0 7.0 

 2015 2016 2017 2018 
Localități cu rețea publică de distribuție a apei, (Număr) - Sursa: INS 2,474 2,506 2,534 2,565 

 

 
214 Indicatorul este cuprins și în G.O. 2.1. și G.O. 2.2. 
215 Indicatorul este cuprins și în G.O. 2.1. și G.O. 2.2. 
216 Indicatorul este cuprins și în G.O. 2.1. și G.O. 2.2. 
217 Indicatorul este cuprins și în G.O. 2.1. și G.O. 2.2. 
218 Indicatorul este cuprins și în G.O. 2.1. și G.O. 2.2. 
219 Indicatorul este cuprins și în G.O. 2.1. și G.O. 2.2. 
220 Indicatorul este cuprins și în G.O. 2.1. și G.O. 2.2. 
221 Indicatorul este cuprins și în G.O. 2.1. și G.O. 2.2. 
222 Indicatorul este cuprins și în G.O. 2.1. și G.O. 2.2. 
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Localități cu rețea publică de distribuție a apei, regiunea Nord-Est, (Număr) 
- Sursa: INS 

367 373 379 381 

Localități cu rețea publică de distribuție a apei, regiunea Sud-Est, (Număr) 
- Sursa: INS 

352 356 360 358 

Localități cu rețea publică de distribuție a apei, regiunea Sud-Muntenia, 
(Număr) - Sursa: INS 

417 418 426 440 

Localități cu rețea publică de distribuție a apei, regiunea Sud-Vest Oltenia, 
(Număr) - Sursa: INS 

295 303 305 320 

Localități cu rețea publică de distribuție a apei, regiunea Vest, (Număr) - 
Sursa: INS 

281 283 286 286 

Localități cu rețea publică de distribuție a apei, regiunea Nord-Vest, 
(Număr) - Sursa: INS 

399 406 405 404 

Localități cu rețea publică de distribuție a apei, regiunea Centru, (Număr) 
- Sursa: INS 

334 338 341 343 

Localități cu rețea publică de distribuție a apei, regiunea București-Ilfov, 
(Număr) - Sursa: INS 

29 29 32 33 

Localități cu rețea publică de canalizare, (Număr) - Sursa: INS 1,122 1,184 1,251 1,305 
Localități cu rețea publică de canalizare, regiunea Nord-Est, (Număr) - 
Sursa: INS 

188 193 206 216 

Localități cu rețea publică de canalizare, regiunea Sud-Est, (Număr) - Sursa: 
INS 

122 128 131 136 

Localități cu rețea publică de canalizare, regiunea Sud-Muntenia, (Număr) 
- Sursa: INS 

126 132 141 148 

Localități cu rețea publică de canalizare, regiunea Sud-Vest Oltenia, 
(Număr) - Sursa: INS 

126 130 138 149 

Localități cu rețea publică de canalizare, regiunea Vest, (Număr) - Sursa: 
INS 

148 155 168 169 

Localități cu rețea publică de canalizare, regiunea Nord-Vest, (Număr) - 
Sursa: INS 

180 204 216 229 

Localități cu rețea publică de canalizare, regiunea Centru, (Număr) - Sursa: 
INS 

204 214 222 229 

Localități cu rețea publică de canalizare, regiunea București-Ilfov, (Număr) 
- Sursa: INS 

28 28 29 29 

 2014 2015 2016 2017 
Zone rurale fără acoperire cu internet în bandă largă, (Număr) - Sursa: BM 2,437 d.i. d.i. d.i. 
 2015 2016 2017 2018 
Produsul Intern Brut (PIB - la prețuri curente - SEC 2010), RO, (Milioane 
RON) - Sursa: INS 

712.6 765.1 857.9 952.4s 

Produsul Intern Brut (PIB - la prețuri curente - SEC 2010), regiunea Nord-
Est, (Milioane RON) - Sursa: INS 

71,6 77,3 88,8 d.i. 

Produsul Intern Brut (PIB - la prețuri curente - SEC 2010), regiunea Sud-Est, 
(Milioane RON) - Sursa: INS 

76,2   79,9 87,9 d.i. 

Produsul Intern Brut (PIB - la prețuri curente - SEC 2010), regiunea Sud-
Muntenia, (Milioane RON) - Sursa: INS 

86,6 93,7 100,9 d.i. 

Produsul Intern Brut (PIB - la prețuri curente - SEC 2010), regiunea Sud-
Vest Oltenia, (Milioane RON) - Sursa: INS 

52,1 55,3 63,9 d.i. 
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Produsul Intern Brut (PIB - la prețuri curente - SEC 2010), regiunea Vest, 
(Milioane RON) - Sursa: INS 

67,5 74,2 80,9 d.i. 

Produsul Intern Brut (PIB - la prețuri curente - SEC 2010), regiunea Nord-
Vest, (Milioane RON) - Sursa: INS 

81,6 90,0 104,8 d.i. 

Produsul Intern Brut (PIB - la prețuri curente - SEC 2010), regiunea Centru, 
(Milioane RON) - Sursa: INS 

78,7   86,5 97,0 d.i. 

Produsul Intern Brut (PIB - la prețuri curente - SEC 2010), regiunea 
București-Ilfov, (Milioane RON) - Sursa: INS 

197,8   207,6 232,9 d.i. 

Produsul Intern Brut (PIB - la prețuri curente - SEC 2010), RO, (SPC pe cap 
de locuitor) - Sursa: INS 

29,100 29,300 30,100 31,000 

Produsul Intern Brut (PIB - la prețuri curente - SEC 2010), UE-28, (SPC pe 
cap de locuitor) - Sursa: INS 

16,300 17,400 19,000 20,300 

Numărul de școli primare și gimnaziale - Sursa: INS 4,037 4,012 4,027 4,003 
Ponderea drumurilor rurale (comunale) modernizate, (%) - Sursa: INS 11 12 14 37 
Ponderea drumurilor rurale (comunale) modernizate, regiunea Nord-Est, 
(%) - Sursa: INS 

8 11 12 41 

Ponderea drumurilor rurale (comunale) modernizate, regiunea Sud-Est, 
(%) - Sursa: INS 

11 12 13 30 

Ponderea drumurilor rurale (comunale) modernizate, regiunea Sud-
Muntenia, (%) - Sursa: INS 

10 12 12 36 

Ponderea drumurilor rurale (comunale) modernizate, regiunea Sud-Vest 
Oltenia, (%) - Sursa: INS 

18 18 25 51 

Ponderea drumurilor rurale (comunale) modernizate, regiunea Vest, (%) - 
Sursa: INS 

10 10 10 34 

Ponderea drumurilor rurale (comunale) modernizate, regiunea Nord-Vest, 
(%) - Sursa: INS 

10 11 12 19 

Ponderea drumurilor rurale (comunale) modernizate, regiunea Centru, (%) 
- Sursa: INS 

11 12 13 50 

Ponderea drumurilor rurale (comunale) modernizate, regiunea București-
Ilfov, (%) - Sursa: INS 

44 d.i. d.i. 93 

Legendă: d.i. Date indisponibile, e Date estimate, s Date semi-definitive 
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6. Planul de lucru pentru M&E 
Planul de M&E descrie procedurile care ar trebui instituite pentru a avea indicatori disponibili, deja 
raportați periodic și cel fel de activități ar răspunde provocărilor identificate în ceea ce privește colectarea 
și raportarea datelor suplimentare pentru cele trei componente ale sistemului de M&E. De asemenea, 
planul menționează și reajustările instituționale și noile fluxuri de date care ar fi necesare.  

Planul de lucru pentru M&E este conturat pe două niveluri: (i) pașii pe care i-ar putea urma decidenții 
pentru a crea o structură de M&E funcțională, care gestionează datele și conectează procesele de M&E 
cu procesele de decizie (sub-secțiunile 6.1-6.2); și (ii) principalele activități de care ar trebui să se ocupe o 
astfel de structură instituțională, pentru a implementa în mod adecvat toate componentele sistemului de 
M&E (sub-secțiunile 6.3-6.7).  

Mai exact, planul de lucru pentru M&E discută: 

• Schimbarea necesară pentru a se asigura că sistemele de M&E sunt integrate în procesul de decizie și 
că sunt influente (subsecțiunea 6.1); 

• Reajustările instituționale necesare pentru a putea profita de capacitățile de M&E (subsecțiunea 6.2.); 
• Rolul unei unități centrale de M&E în a integra diferite componente de M&E, făcându-le operaționale 

și sustenabile (subsecțiunea 6.3.); 
• Pașii necesari pentru a extinde reforma sistemelor de M&E, pentru a măsura și raporta mai bine 

indicatorii care în momentul de față nu sunt disponibili/diseminați și pentru a automatiza și mai mult 
procesele de raportare (subsecțiunea 6.4. și 6.5.); 

• Orientări minime pentru a îmbunătăți prezentarea și raportarea datelor (subsecțiunea 6.6.);  
• Nevoile de dezvoltare a capacității la nivelul personalului care realizează M&E (subsecțiunea 6.7.). 
 

6.1. Rolul sistemului de M&E pentru elaborarea de politici  
Înainte de a discuta despre ajustările tehnice ce trebuie făcute în organizarea instituțională și despre 
fluxurile de management de date, subsecțiunea de față discută succint despre cerințele obligatorii la nivel 
strategic pentru a reforma sistemul de M&E223. O analiză a componentelor de M&E și a contextului 

 

 
223 Propunerile din acest capitol privind reajustările instituționale se bazează pe Rezultatul 3 „Analiza reglementărilor 
care afectează sistemele indicatorilor privind incluziunea socială cu scopul de a propune opțiuni de depășire a 
blocajelor și a asigura că sistemul poate fi implementat corespunzător” din cadrul acestui proiect de asistență 
tehnică, care prezintă constatările analizei legislative, care se uită la principalele provocări și blocaje cu care se 
confruntă practicile de M&E din cauza legislației în vigoare, a regulamentelor și instrucțiunilor operaționale, 
propunând opțiuni de depășire a acestora. Iată care sunt principalele mesaje ale analizei: (i) mecanismele 
instituționale pentru incluziune socială sunt parțial inactive, iar cele active nu sunt suficient de operaționale; (ii) la 
nivel teritorial capacitatea este limitată; abordările și metodologiile pentru raportare sunt diverse/neunitare și cu 
relevanță limitată în ceea ce privește măsurarea progresului în implementarea planurilor de incluziune socială. 
Principalele recomandări pentru acțiuni viitoare se învârt în jurul propunerii de a reclădi mecanismul de incluziune 
socială, și mai ales secretariatele tehnice de la nivel național și județean, pentru ca acestea să asigure funcțiile de 
M&E necesare pentru a implementa în mod corespunzător sistemul de M&E; planul de lucru pentru M&E a fost 
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instituțional care administrează datele privind incluziunea socială indică faptul că în procesele de decizie 
din MMPS dovezile sunt folosite doar marginal. Componentele sistemului de M&E care ar trebui să 
urmărească politicile și programele de incluziune socială și protecție socială sunt fragmentate între mai 
multe zone de politici (planificare strategică versus implementare de rutină a programelor) și sectoare. 
Uneori calitatea și consecvența datelor este îndoielnică și aspecte importante ale serviciilor și beneficiilor 
administrate de minister rămân nedocumentate. Atunci când există o nevoie foarte mare de date se fac 
eforturi speciale, punctuale, de colectare a datelor, fără vreo monitorizare ulterioară, uneori în zone 
esențiale pentru activitatea MMPS.  

Strategia de incluziune socială 2021-2027 ar trebui să folosească metodologiile și datele furnizate de toate 
componentele sistemului de M&E, pentru a face o analiză aprofundată a situației, a crea un plan de M&E 
concomitent cu elaborarea Strategiei, și a oferi din start valori de referință pentru indicatorii selectați ca 
parte a planului de M&E, care să fie urmăriți ulterior constant pe parcursul implementării.  

Toate deciziile majore de politică, care vizează ajustarea programelor administrate în prezent sau a 
programelor ce vor fi lansate în viitor, trebuie să aibă la bază o analiză a datelor, realizată fie cu resurse 
interne de către o unitate de M&E poziționată strategic în organigrama MMPS, sau contractată de la 
entități care oferă asistență tehnică (în ambele cazuri, calitatea datelor primare trebuie îmbunătățită).  

 

6.2. Reforma cadrului legislativ și a celui instituțional 
Conform analizei legislative derulate în cadrul proiectului de asistență tehnică, actualul mecanism de 
incluziune socială nu funcționează la nivel central, acolo unde Comisia Națională de Incluziune Socială 
(CNIS) ar trebui să coordoneze politicile în acest domeniu, în timp ce activitățile de incluziune socială sunt 
realizate cu sprijinul structurilor instituționale de consultare alternative, ca de exemplu grupul de lucru 
interministerial, activ în cadrul proiectului, dar și pentru consultări privind componentele sistemului de 
M&E. La nivel județean, Comisiile Județene privind Incluziunea Socială (CJIS) funcționează fără coordonare 
și fără metodologii clare pentru diagnoză, planificare strategică și monitorizare. HG nr. 1217/2006 care 
reglementează acest sistem trebuie revizuit, iar raportul legislativ propune mai multe orientări în acest 
sens.  

La nivel central, în inima acestei noi construcții ar trebui să fie o unitate de M&E din MMPS, aflată sub 
coordonarea unor decidenți de nivel înalt, separată de departamentele care administrează programele de 
rutină ale Ministerului. Această unitate de M&E, a cărei activitate este detaliată la sub-secțiunea 6.3, ar 
trebui să aibă rol de îndrumare de politici și ar trebui să gestioneze toate componentele sistemului de 
M&E224. Unitatea ar trebui să fie formată din experți cu îndatoriri ce țin exclusiv de funcționarea sa și ar 
trebui să asigure, ca una din principalele sale activități, secretariatul tehnic pentru CNIS. Activitățile CNIS 
și ale Secretariatului său tehnic ar trebui să se refere la redactarea, implementarea și monitorizarea 
Strategiei privind incluziunea socială 2021-2027, ca document cadru pentru politicile din acest domeniu. 

 

 

proiectat pentru a acoperi în special acele activități pe care secretariatul tehnic/unitatea de M&E de la nivel național 
va trebui să le realizeze pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de M&E.  
224 Prevederile legislative revizuite care reglementează sistemul central de indicatori cheie de incluziune socială ar 
putea fi integrate în legea care revizuiește activitatea mecanismului național privind incluziunea socială, menționând 
lista indicatorilor într-o anexă. 
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La nivel județean principalele activități ar trebui să se refere la planurile județene privind incluziunea 
socială.  

Raportul legislativ oferă o serie de recomandări suplimentare pentru revizuirea cadrului legislativ care 
reglementează componența și funcționarea mecanismului național pentru incluziune socială la nivel 
central și județean. Toate aceste opțiuni au asociată o finanțare mai mare a mecanismului, îndreptată 
către investiții în infrastructura de M&E, activități de dezvoltare a capacității și costuri de funcționare.  

 

6.3. Unitatea de M&E 
Pentru a-și îndeplini în mod corespunzător rolul strategic și a gestiona procesele de date, unitatea de M&E 
din MMPS ar trebui pusă sub coordonarea directă a ministrului sau a unui secretar de stat225. Unitatea ar 
trebui să fie un organism tehnic care oferă îndrumări pentru politici bazate pe evidențe și care 
coordonează fluxurile de date continue din cadrul MMPS. Informațiile comunicate de unitate ar trebui să 
ajungă la o comisie de elaborare de politici, formată din decidenți și specialiști226, la fel cum CNIS a fost 
creat ca parte a mecanismului național pentru incluziune socială (însă fără o asumare corespunzătoare și 
sprijin financiar pentru funcționarea sa).  

Anexa 4 a prezentului raport examinează reajustările organizaționale deja în derulare în minister, și 
propune o soluție pentru a integra în noua structură funcțiile necesare pentru a implementa în mod 
corespunzător noul sistem de M&E.  

Într-un scenariu de reformare a structurii instituționale relevante, M&E ar trebui să realizeze cel puțin 
următoarele activități: 

• Să pună bazele strategiei privind incluziunea socială și, în termeni mai generali, pentru toate 
strategiile, politicile și programele care sunt pregătite și implementate, furnizând date pentru 
diagnoză și studii de fundamentare speciale realizate de unitate sau solicitate de aceasta; 

• Să ofere îndrumare și suport pentru crearea și implementarea sistemelor de M&E pentru strategiile 
care sunt în curs de pregătire: îndrumare metodologică, contribuții pentru selectarea indicatorilor, 
valori de referință și date pentru urmărire; 

• Să asigure Secretariatul Tehnic al Comisiei Naționale privind Incluziunea Socială;  
• Să definească indicatorii și să elaboreze nomenclatoarele și metodologiile unice la nivel național de 

colectare, validare, procesare a datelor pentru a se centraliza si calcula indicatorii; 
• Să colecteze, centralizeze și publice în formatele prestabilite toți indicatorii disponibili;  
• Să calculeze indicatorii care nu sunt publicați curent în sistemele statistice;  
• Să emită rapoarte anuale cu tendințele setului central de indicatori cheie de incluziune socială/analize 

tematice bazate pe unii indicatori;  
• Să emită rapoarte periodice (trimestriale, anuale) privind ultimele tendințe în livrarea programelor de 

rutină ale MMPS;  

 

 
225 Unitatea de M&E ar putea face parte din Direcția Planificare Strategică, Studii și Statistici.  
226 Raportul legislativ propune o componență duală, decidenți și experți, pentru a evita blocajul care a împiedicat 
activitatea Comisiei Naționale privind Incluziunea Socială, respectiv dificultatea de a aduna membrii Comisiei.  



108 

 

• Să extindă automatizarea structurilor de afișare a datelor din programele deja acoperite de actualul 
proiect de asistență tehnică, la toate programele coordonate de MMPS;  

• Să publice evaluări de final/raport de monitorizare a SNISRS, cu indicatorii propuși și măsurați în cadrul 
actualului proiect de asistență tehnică, precum și rapoarte de monitorizare a strategiei privind 
incluziunea socială 2021-2027;  

• Să se asigure că schimbul de date în formate unificate și cu coduri comune pentru anumite variabile 
este facilitat la nivelul autorităților aflate în coordonarea MMPS; 

• Să gestioneze procesarea datelor cheie brute din surse de date, și să le proceseze în date primare și 
indicatori de monitorizare;  

• Să pregătească planuri pentru a îmbunătăți calitatea datelor; acest lucru ține de modul în care sunt 
colectate datele și indicatorii de monitorizare;  

• Să pregătească planuri de control și inspecție a serviciile sociale de către ANPIS; 
• Să coordoneze protocoalele cu instituțiile externe, mai ales cu INS, ME, MS și MLPDA;  
• Să analizeze și mai mult legislația, pentru a identifica oportunități de a integra mai bine componentele 

de monitorizare și evaluare în procesul de planificare și implementare a politicilor;  
• Să pregătească caiete de sarcini cu cerințe tehnice pentru evaluările planificate, să supravegheze 

implementarea evaluărilor și să pregătească note de politici cu recomandări, pornind de la 
constatările activității de evaluare.  

În momentul de față în MMPS există doar două persoane care au atribuții de monitorizare. Unitatea ar 
trebui să aibă o echipă alcătuită din experți în politici și în științe sociale (experți în științe politice, 
sociologi, asistenți sociali, economiști etc.), statisticieni și cel puțin un expert IT.  

 

Resurse necesare pentru implementarea sistemului de M&E 

Experiența din acest proiect de asistență tehnică oferă ocazia formulării unor estimări cu privire la 
resursele necesare. Luând în calcul anumite resurse care au fost necesare doar în această fază inițială, 
considerăm că necesarul este de minim:  

Pentru componentele 1 și 2, respectiv setul central de indicatori de incluziune socială și sistemul de M&E 
al SNISRS:  

O persoană care are ca atribuții administrarea derulării fluxurilor de date, respectiv colectarea datelor 
existente și ușor de procurat, procurarea datelor noi, comunicarea cu partenerii furnizori de date etc.; 

O persoană care are ca sarcini verificarea datelor, aranjarea în formatele stabilite, pregătirea unor tabele 
și grafice suplimentare; de asemenea, calcularea unor indicatori pe baza micro-datelor din anchetele INS; 

O persoană care are ca atribuții interpretarea datelor și elaborarea rapoartelor, alte sarcini strategice. 

Pentru componenta 3, referitoare la programele MMPS, ar fi necesare 2 persoane care au ca atribuții 
completarea valorilor indicatorilor în tabelele aferente acestora din datele transmise sau publicate de 
instituțiile responsabile; calcularea indicatorilor care nu sunt publicați, în baza datelor disponibile; 
publicarea rapoartelor despre evoluțiile indicatorilor. 
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6.4. Planul de cercetare pentru datele care nu sunt disponibile 
Unitatea de M&E va fi responsabilă cu realizarea mai multor sarcini, de la calcularea anumitor indicatori 
la colectarea altora din diverse surse, interne Ministerului și autorităților aflate în coordonarea acestuia, 
sau externe. În această sub-secțiune ne concentrăm pe indicatorii care nu sunt disponibili, deoarece 
pentru aceste noi sintaxe trebuie create proceduri de calcul și fluxuri pentru procesarea datelor.  

În total, 159 de indicatori nu sunt disponibili în mod curent (155 de indicatori în sistemul M&E al SNISRS 
și 10 indicatori în setul central de indicatori de incluziune socială, dintre care doar 4 indicatori nu se 
regăsesc și în sistemul M&E al SNISRS), dintre aceștia 51 de indicatori sunt nou propuși din surse de date 
existente (49 în sistemul M&E al SNISRS și 2 indicatori care se regăsesc doar în setul central), 28 de 
indicatori sunt disponibili la cerere, dar datele solicitate nu au fost furnizate (M&E SNISRS), iar 36 de 
indicatori au fost calculați și/sau raportați227 ca urmare a furnizării datelor solicitate (34 în M&E SNISRS și 
2 în setul central), în timp ce restul sunt nou propuși din surse noi de date (44). Din cei 79 de indicatori 
nou propuși din date existente sau disponibili la cerere care nu au fost raportați încă: 

• 13 indicatori trebuie calculați de MMPS din datele INS; 
• 10 indicatori trebuie calculați de MMPS din propriile surse administrative; 
• 10 indicatori trebuie centralizați de MMPS de la instituțiile subordonate: 4 indicatori de la ANDPDCA, 

6 de la ANOFM; 
• 29 de indicatori trebuie centralizați de MMPS de la alte instituții publice din România: 20 de indicatori 

de la MEC, 6 de la MLPDA, 3 de la CNAS/MS; 
• 16 indicatori trebuie solicitați de la Institutul Național de Statistică; 
• Un indicator trebuie solicitat de la instituții de cercetare (internaționale); 
• Trebuie lansate noi surse de date sau adăugate noi variabile la sursele de date existente pentru 44 de 

indicatori, de către SGG, MMPS, ANOFM, ANDPDCA, MLPDA, MEC, MS, MTIC, INS, OMS228. 

 

 
227 Au fost făcute cereri de solicitare de date pentru indicatorii disponibili la cerere sau nou propuși din date deja 
colectate către instituțiile responsabile de raportarea indicatorilor, mai exact către: INS, DGASPC, ANDPDCA, ANPIS, 
ANOFM, ITM, MMPS, MEC, MFP, MS, MLPDA, CNAS, Eurostat (nu a mai fost trimisă), Eurofound (nu a mai fost 
trimisă). Doar o parte dintre aceste instituții au răspuns: parțial INS, DGASPC, ANDPDCA, ANPIS, MMPS, MFP, CNAS 
(informațiile furnizate nu sunt utile în calcularea indicatorilor). O parte din indicatorii nou propuși din date deja 
colectate sau din indicatorii disponibili la cerere au fost calculați deja pornind de la datele furnizate de instituții. 
228 Iată care este situația noilor surse de date:  
Pentru un indicator, Secretariatul General al Guvernului trebuie să creeze o nouă sursă de date (fișă) cu privire la 
proiectele de acte normative, integrând date din mai multe surse; 
Pentru un indicator, Secretariatul General al Guvernului trebuie să creeze o nouă sursă de date (fișă) cu privire la 
cererile pentru informații publice, integrând date din mai multe surse; 
Pentru un indicator, Ministerul Educației și Cercetării trebuie să creeze o nouă sursă de date, unind mai multe surse;  
Pentru un indicator, o nouă bază de date despre persoanele care primesc salariu la nivel de localitate trebuie fie 
creată sau pusă la dispoziție de INS; 
Pentru 7 indicatori, MMPS trebuie să lanseze o nouă raportare administrativă de rutină privind Metode de lucru 
pentru elaborarea, planificarea, implementarea și evaluarea serviciilor sociale; 
Pentru 12 indicatori MMPS trebuie să lanseze o nouă raportare administrativă de rutină privind activitatea SPAS-
urilor; 
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Situația prezentată mai sus nu ia în calcul indicatorii disponibili cu unele dezagregări indisponibile, dar 
care au fost propuse în machetele componentelor 1 și 2 ale sistemului M&E. 

  

 

 

Pentru trei indicatori, la ancheta administrativă privind serviciile sociale deja elaborată de MMPS trebuie adăugate 
noi variabile; 
Pentru un indicator, MMPS trebuie să lanseze un nou registru al ONG-urilor care lucrează cu grupurile vulnerabile; 
Pentru doi indicatori MMPS trebuie să lanseze o nouă anchetă privind persoanele fără adăpost; 
Pentru un indicator ANOFM trebuie să dezvolte o nouă sursă de date, integrând dosarele de personal de la agențiile 
locale;  
Pentru un indicator, MTIC trebuie să lanseze o nouă raportare administrativă de rutină privind accesibilitatea 
persoanelor cu dizabilități;  
Pentru un indicator, MLPDA trebuie să lanseze o nouă raportare administrativă de rutină privind accesibilitatea 
persoanelor cu dizabilități;  
Pentru cinci indicatori, MLPDA trebuie să lanseze o nouă anchetă privind locuințele sociale; 
Pentru un indicator MLPDA trebuie să creeze un nou registru; 
Pentru doi indicatori Ministerul Educației și Cercetării trebuie să lanseze o nouă anchetă privind școlile din 
comunitățile dezavantajate; 
Pentru un indicator, Organizația Mondială a Sănătății, cu sprijinul Ministerului Sănătății, trebuie să lanseze o nouă 
anchetă (Health Equity Monitor – Monitorul echității în sănătate);  
Pentru doi indicatori trebuie colectate și compilate surse multiple de către Organizația Mondială a Sănătății, cu 
sprijinul Ministerului Sănătății; 
Pentru un indicator, OMS, cu sprijinul Ministerului Sănătății, trebuie să lanseze o nouă sursă de date bazată pe 
registre/sistemul de raportare a facilităților; 
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Tabelul 21. descrie mai detaliat categoriile de indicatori și tipurile de procese necesare pentru ca aceștia 
să fie disponibili (indicatorii de mai sus sunt enumerați și ei).  
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Tabelul 21. Contribuții instituționale în procesul de raportare a indicatorilor care nu sunt disponibil în 
mod curent229 

Tipuri de proces 
pentru 
raportarea 
indicatorilor 

Sursa de date Nr. 
indicatori  

Denumirea indicatorilor 

Indicatori 
calculați de 
MMPS, pe baza 
anchetelor INS 

ABF  5 Populația de 18-24 de ani, în funcție de cel mai înalt nivel 
de educație absolvit și etnie; 

Rata netă de cuprindere a copiilor de etnie romă în 
învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional 

Ponderea persoanelor de 25 de ani și peste, după cel mai 
înalt nivel de educație absolvit, pe mediu de rezidență și 
regiune  

Ponderea gospodăriilor cu acces la sistemul public de 
alimentare cu apă, după mediul de rezidență și regiune  

Ponderea gospodăriilor cu acces la sistemele publice de 
canalizare, după mediul de rezidență și regiune  

Indicatori 
calculați de 
MMPS, pe baza 
anchetelor INS 

ACAV/EU-SILC (cel 
mai probabil) sau 
ABF 

8 Rata riscului de sărăcie înainte și după transferuri sociale 
bazate pe testarea mijloacelor de existență, per total și 
după tipul transferurilor (alocația pentru susținerea 
familiei, venitul minim garantat și ajutorul pentru încălzire)  

Gradul de acoperire/Generozitatea/Precizia transferurilor 
sociale bazate pe testarea mijloacelor de existență, pe 
chintile de venit, per total și după tipul transferurilor 
(alocația pentru susținerea familiei, venitul minim garantat 
și ajutorul pentru încălzire) 

Rata riscului de sărăcie înainte și după indemnizația lunară 
pentru persoanele cu handicap, în funcție de nivelul de 
limitare a activității 

Gradul de acoperire/Generozitatea indemnizației lunare 
pentru persoanele cu handicap, pe chintile de venit  

Generozitatea alocației de stat pentru copil, pe chintile de 
venit 

Indicatori 
calculați de 
MMPS din 

Registrul General 
de Evidență a 
Salariaților 
(REGES)  

2 Ponderea întreprinderilor cu contracte colective de muncă 

Ponderea contractelor de muncă cu salariu minim în 
totalul contractelor înregistrate la Inspectoratul Teritorial 
de Muncă  

 

 
229 Acordurile de date încheiate cu instituțiile partenere vor trebui să includă și indicatori care sunt disponibili 
periodic, nu doar pe cei care nu sunt disponibili, pentru a asigura sustenabilitatea sistemului; însă aici ne concentrăm 
pe acei indicatori care nu sunt disponibili în mod curent, deoarece singurul mod prin care aceștia pot fi raportați este 
asigurând un parteneriat cu producătorii de date, fie pentru a pune micro-datele la dispoziția MMPS, sau pentru a 
furniza indicatori deja calculați periodic, pe baza solicitărilor MMPS.  
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propriile surse 
administrative 

Registrul 
contractelor 
colective de 
muncă (MMPS, 
ITM) 

Indicatori 
calculați de 
MMPS din 
propriile surse 
administrative 

Anchete 
administrative de 
rutină privind 
serviciile 
sociale230 

8 Numărul și procentul serviciilor sociale oferite de furnizori 
privați și finanțate (integral sau parțial) de la bugetul de 
stat, județean sau local 

Cheltuielile publice pentru serviciile sociale, ca procent din 
cheltuielile publice/PIB  

Procentul cheltuielilor publice alocate serviciilor sociale 
contractate de furnizori privați de servicii sociale (la nivel 
local, județean și național) 

Cheltuielile publice pentru serviciile sociale care vizează 
copiii 

Cheltuielile publice cu servicii destinate persoanelor cu 
dizabilități 

Procentul autorităților locale care oferă servicii de îngrijire 
la domiciliu 

Numărul de servicii pentru persoane fără adăpost, pe tip 
de serviciu 

Numărul de beneficiari ai serviciilor pentru persoane fără 
adăpost 

Indicatori 
solicitați de la 
INS 

Cercetare 
statistică 
exhaustivă, pe 

15 Ponderea elevilor intrați pentru prima dată în clasa 
pregătitoare, care au frecventat învățământul preșcolar 

Rata de absolvire a învățământului primar   

Rata de absolvire a învățământului gimnazial 

 

 
230 Recomandăm calcularea și publicarea din datele de anchetă (Ancheta administrativă de rutină privind serviciile 
sociale) a indicatorilor deja raportați în macheta M&E SNISRS din datele disponibile în Registrul Furnizori și Servicii 
sau alte raportări administrative: 

Numărul și procentul serviciilor sociale dezvoltate de furnizori privați de servicii sociale (% in totalul serviciile sociale); 
Numărul de centre de plasament; 
Numărul de apartamente și căsuțe de tip familial; 
Numărul de servicii comunitare: centre de zi pentru vârstnici; 
Numărul de beneficiari ai serviciilor bazate pe comunitare: centre de zi pentru vârstnici; 
Numărul de servicii de îngrijire la domiciliu (inclusiv tele-asistență) pentru vârstnici; 
Numărul de beneficiari ai serviciilor de îngrijire la domiciliu (inclusiv tele-asistență) pentru vârstnici; 
Numărul de centre rezidențiale comunitare pentru adulți cu dizabilități; 
Numărul de adulți cu dizabilități în centre rezidențiale comunitare; 
Numărul de centre nerezidențiale de zi pentru adulți cu dizabilități; 
Numărul de adulți cu dizabilități în centre nerezidențiale de zi; 
Numărul de centre rezidențiale pentru persoane cu dizabilități (adulți/copii); 
Numărul de persoane cu dizabilități (copii/adulți) în centre rezidențiale. 
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fiecare nivel de 
învățământ231  

Rata de absolvire a învățământului liceal tehnic, cu examen 
de bacalaureat  

Rata de absolvire a școlilor profesionale 

Ratele de absolvire a învățământului primar și gimnazial 

Rata netă de cuprindere în învățământul primar   

Rata netă de cuprindere în învățământul gimnazial   

Rata netă de cuprindere în învățământul liceal filieră 
tehnică   

Rata netă de cuprindere în școlile profesionale 

Rata netă de cuprindere în învățământul terțiar 

Rata de tranziție în învățământul terțiar 

Ponderea elevilor din învățământul special promovați la 
final de an școlar  

Ponderea copiilor de vârsta învățământului obligatoriu 
aflați în afara sistemului de educație 

Numărul elevilor din învățământul primar și gimnazial la un 
profesor, pe mediu de rezidență și după mărimea localității 

Indicatori 
solicitați de la 
INS 

Raportare 
administrativă 

1 Numărul de născuți-vii ale căror mame au fost luate în 
evidență pentru îngrijire prenatală 

Indicatori 
solicitați de la 
alte instituții de 
cercetare 
(internaționale)  

Sondajul 
European privind 
Calitatea Vieții 
(Eurofound)  

1 Satisfacția cu viața, după gradul de urbanizare 

Indicatori 
solicitați de la 
CNAS/MS 

Baza de date 
CNAS 

3 Raportul anual dintre numărul de vizite prenatale și 
numărul de nașteri 

Procentul femeilor care până la naștere au avut cel puțin 3 
vizite prenatale 

Ponderea populației asigurate în sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate, în totalul populației rezidente din 
România 

Indicatori 
centralizați de 
MMPS, de la 
instituțiile 
subordonate 

Raportarea 
curentă a 
ANDPDCA  

3 Procentul persoanelor cu dizabilități care beneficiază de 
protecție socială, dezagregat după vârstă (indicator ODD 
2030, indicator OIM)  

Numărul de centre rezidențiale pentru persoane cu 
dizabilități (adulți/copii) 

 

 
231 În cazul indicatorului Rata de abandon în învățământul primar, gimnazial, liceal tehnic și în școlile profesionale 
trebuie solicitate valorile pentru învățământul liceal tehnic și școlile profesionale. 
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Numărul de persoane cu dizabilități (copii/adulți) în centre 
rezidențiale 

Indicatori 
centralizați de 
MMPS, de la 
instituțiile 
subordonate 

Raportarea de 
rutină a 
ANDPDCA, despre 
activitatea 
DGASPC  

1 Numărul de familii care beneficiază de servicii sociale 
pentru prevenirea separării copiilor de familie 

Indicatori 
centralizați de 
MMPS, de la 
instituțiile 
subordonate 

Baza de date 
administrativă a 
ANOFM  

3 Cheltuieli cu măsurile de stimulare a ocupării forței de 
muncă, pe tipuri de măsuri, ca pondere în PIB/cheltuieli 
publice  

Cheltuieli pentru administrarea serviciilor de ocupare a 
forței de muncă, cu defalcare specială pentru cheltuielile 
privind formarea personalului  

Rata de inserție pe piața muncii a șomerilor participanți la 
cursuri de formare profesională 

Indicatori 
centralizați de 
MMPS, de la 
instituțiile 
subordonate 

Registrul Unic al 
ANOFM privind 
Întreprinderile 
Sociale  

3 Angajați ai întreprinderilor de economie socială care provin 
din grupuri vulnerabile  

Numărul întreprinderilor din economia socială 

Valoarea finanțărilor atrase prin Instrumente Structurale 
de către întreprinderile de economie socială în scopul 
îndeplinirii obiectivelor eligibile  

Indicatori 
centralizați de 
MMPS de la alte 
instituții publice 
din România 

Sistemul Integrat 
Informatic privind 
învățământul din 
România (SIIIR)232 
de la MEC 

11 Numărul locurilor în grădinițe   

Numărul locurilor în creșe   

Numărul de locuri în învățământul liceal, filiera tehnologică 

Numărul de locuri în școlile profesionale  

Numărul participanților la programul „A Doua Șansă” 

Numărul de elevi cu dizabilități și/sau cerințe educaționale 
speciale cuprinși în învățământul de masă  

Ponderea elevilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale 
speciale promovați la final de an școlar 

Numărul de copii ce revine unui consilier școlar 

Numărul profesorilor itineranți/de sprijin care lucrează cu 
elevi cu CES/dizabilități integrați în învățământul de masă  

Numărul profesorilor consilieri școlari   

Numărul școlilor speciale 

 

 
232 Indicatorul „Ponderea elevilor din învățământul special promovați la final de an școlar” ar putea fi extras și din 
SIIIR. Am precizat indicatorul la secțiunea Indicatori solicitați de la INS, pentru a nu-l dubla în tabelul cu indicatori 
nou propuși din date deja existente. 
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Indicatori 
centralizați de 
MMPS de la alte 
instituții publice 
din România 

Baza de date 
administrativă a 
MEC 

9 Cheltuieli de la bugetul de stat pe student 

Numărul de beneficiari ai Programului „Rechizite școlare”  

Numărul de beneficiari ai Programului „Bani pentru liceu” 

Numărul de beneficiari ai Programului „EURO 200„ 

Cheltuieli pentru Programul „Rechizite școlare”  

Cheltuieli pentru Programul „Bani pentru liceu  

Cheltuieli pentru Programul „EURO 200” 

Cheltuieli pentru finanțarea programului cu tichete sociale 
pentru grădinițe 

Numărul și ponderea preșcolarilor care beneficiază de 
stimulente educaționale (tichete sociale pentru grădiniță) 

Indicatori 
centralizați de 
MMPS de la alte 
instituții publice 
din România 

Baza de date 
administrativă a 
MLPDA 

6 Suma rezervată pentru bugetare participativă, la 1.000 de 
locuitori 

Ponderea cheltuielilor pentru educație în totalul bugetelor 
locale, pe mediu de rezidență și după mărimea localității 

Ponderea cheltuielilor pentru sănătate în totalul bugetelor 
locale, după mediul de rezidență și mărimea localității 

Ponderea cheltuielilor pentru proiecte finanțare cu fonduri 
europene în totalul bugetelor locale, după mediul de 
rezidență și mărimea localității  

Ponderea cheltuielilor din venituri locale în totalul 
bugetelor locale, după mediul de rezidență și mărimea 
localității 

Ponderea cheltuielilor pentru investiții în totalul bugetelor 
locale, după mediul de rezidență și mărimea localității 

 

Deși tabelul de mai sus prezintă procedurile și angajamentele necesare la nivel de indicator, trebuie să se 
acorde atenție colectării de dezagregări valoroase, care permit ca politicile să se concentreze pe grupurile 
cele mai vulnerabile și pe zonele cu nevoi. Mai jos sunt prezentate câteva aspecte legate de două dintre 
cele mai necesare dezagregări, în general:  

• Dezagregarea pe etnie abia dacă este disponibilă, și un număr limitat de indicatori conțin această 
dezagregare. Singura ancheta a INS, din toate anchetele sociale, care include o întrebare legată de 
etnie este ABF. La nivel administrativ, serviciile sociale evită să culeagă date despre etnie, pentru a 
preveni practicile discriminatorii. Noi propunem două măsuri: 

S-ar putea lua în calcul posibilitatea de a include o colectare de date dezagregată pe etnie, ca parte a 
următoarelor runde EU-SILC/ACAV, similar cu ce se întâmplă în Ungaria și în Bulgaria. Acest lucru s-ar 
putea realiza, de exemplu, cu ajutorul „elementului de identificare etnică duală”, care a fost pilotat cu 
succes în timpul recensământului din Ungaria („Care este naționalitatea de care simți că aparții?”/„Simți 
că mai aparții și vreunei alte naționalități, în afară de cea marcată mai sus?”).  

O analiză legislativă și de politici ar putea ajuta la a stabili cum vor fi colectate periodic datele despre etnie 
de către serviciile publice, folosind o metodologie care ar trebui să împiedice discriminarea, însă 
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asigurându-se, în același timp, că sunt disponibile în mod curent evidențe care să ghideze politicile de 
incluziune socială. 

• În majoritatea documentelor administrative sunt disponibile date la nivel de localitate, însă există 
două limitări importante: (i) datele nu sunt centralizate sau publicate; (ii) codurile de identificare 
folosite de diferite servicii publice (SIRUTA) nu sunt aceleași și din cauza aceasta analiza realizată la 
nivelul diferitelor zone de politici privind incluziunea socială devine extrem de dificilă. Deși scopul 
nostru a fost acela de a prezenta cât mai multe date la nivel de localitate, am concluzionat că în mare 
parte aceasta este o sarcină pentru perioada viitoare, atunci când sperăm că sistemul de M&E va fi 
extins și când noi aranjamente de date vor fi introduse.  

 

6.5. Surse de date noi  
În această secțiune, sunt analizate în detaliu trei noi surse de date și sunt oferite îndrumări metodologice 
suplimentare, iar pentru două dintre ele sunt furnizate și instrumentele de colectare a datelor în Anexa 5 
(Chestionar de cartografiere a structurii serviciilor publice de asistență socială din cadrul primăriilor, 
Chestionar recensământ locuințe sociale). Cele două chestionare anexate sunt elaborate pe baza 
instrumentelor folosite cu prilejul elaborării Studiului de fundamentare pentru strategia națională privind 
incluziunea socială și reducerea sărăciei, cel care a servit drept ghid pentru elaborarea SNISRS 2015-2020. 
Implementate inițial în cadrul eforturilor de colectare administrativă a datelor pentru evaluarea situației 
personalului la nivel SPAS-uri și a fondului de locuințe sociale la nivel de localitate, versiunile actualizate 
ale chestionarelor din Anexa 5, prezintă modificări minime care fac posibilă calcularea unora dintre 
indicatorii noi, propuși pentru monitorizare și evaluare în cadrul acestui proiect de asistență tehnică. Prin 
utilizarea acelorași instrumente, se asigură comparabilitatea în timp. Mai mult, dat fiind că aceste surse 
de date colectează informații esențiale pentru politicile de asistență socială, locuințe sociale și sprijinirea 
persoanelor fără adăpost, sugerăm ca aceste surse să fie folosite periodic, chiar și după finalizarea SNISRS 
(propunem o periodicitate de 2-3 ani, în funcție de resursele disponibile). Tabelul 22. prezintă detaliat 
indicatorii calculați pe baza celor trei surse noi de date propuse și cele mai importante caracteristici ale 
metodologiei propuse.  

 

Tabelul 22. Trei surse noi de date împreună cu principalele caracteristici metodologice și indicatorii 
raportați după implementarea surselor  

Sursă de date nouă 1: Recensământ administrativ al SPAS-urilor la nivel de localitate realizat de MMPS o 
dată la trei ani 

Metodologie: Recensământ la nivelul tuturor localităților urbane și comunelor din România, folosind 
chestionarul auto-administrat distribuit de MMPS. 

Poate fi distribuit o dată la 2-3 ani, deoarece este greu de imaginat că pot interveni schimbări majore de la an 
la an. 

Pentru implementare ar fi nevoie de o echipă de două persoane care să distribuie chestionarul, să adune 
răspunsurile, să corecteze datele completate incorect, să introducă datele în baza de date și să le interpreteze. 

Perioada de referință este la nivelul unui an. 

Chestionarul măsoară atât indicatorii selectați pentru SNISRS cât și o serie de alți indicatori și dezagregări 
potențial utili pentru planificarea strategică în viitor.  

Indicatori măsurați:  
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1. Numărul de persoane angajate ca asistenți sociali în SPAS-uri 

2. Numărul de asistenți sociali angajați în SPAS (cu studii superioare de specialitate și înscriși în CNASR)  

3. Numărul și procentul de SPAS-uri funcționale (% din numărul de UAT-uri) 

4. Numărul de beneficiari ai serviciilor sociale furnizate de SPAS 
5. Numărul de persoane și familii vulnerabile care beneficiază de servicii de asistență socială  

6. Satisfacția beneficiarilor cu privire la calitatea serviciilor sociale primite, furnizate de SPAS 233 

Sursă de date nouă 2: Recensământ administrativ al serviciilor de locuințe sociale la nivel de localitate 

Metodologie: Recensământ la nivelul tuturor localităților urbane și comunelor din România, folosind 
chestionarul auto-administrat distribuit de MLPDA/MMPS. 

Poate fi distribuit online, prin mail sau o platformă unde se pot atașa documente suplimentare față de 
chestionar, o dată la 2-3 ani deoarece este greu de imaginat că pot interveni schimbări majore de la an la an. 
Pentru implementare ar fi nevoie de o echipă de două persoane care să distribuie chestionarul, să adune 
răspunsurile, să corecteze datele completate incorect, să introducă datele în baza de date și să le interpreteze. 

Perioada de referință este la nivelul unui an. 

Chestionarul măsoară atât indicatorii selectați pentru SNISRS, cât și o serie de alți indicatori și dezagregări 
potențial utili pentru planificarea strategică în viitor. 
Deoarece există un grad ridicat de confuzie terminologică privind conceptul de locuințe sociale, chestionarul 
colectează informații și despre celelalte categorii de locuințe publice administrate de autoritățile locale, 
respectiv locuințe de serviciu și locuințe de urgență. 

Indicatori măsurați:  

1. Numărul de familii/indivizi din locuințe sociale care beneficiază de servicii personalizate de asistență prin 
intermediul unui plan de management de caz (O.G. 6.2) 

2. Numărul de familii/indivizi din locuințe sociale 
3. Numărul cererilor pentru locuințe sociale, dintre care cereri eligibile 

4. Stocul de locuințe sociale 

5. Cheltuieli pentru dezvoltarea locuințelor sociale 

6. Numărul de beneficiari ai serviciilor pentru persoane fără adăpost, pe tipul de serviciu 

7. Numărul de servicii pentru prevenirea lipsei unui adăpost  
8. Numărul de servicii pentru persoanele fără adăpost 

Sursă de date nouă 3: Anchetă privind fenomenul persoanelor fără adăpost 

Metodologie: Amploarea fenomenului persoanelor fără adăpost ar putea fi măsurată prin intermediul unor 
recensăminte organizate în toate orașele mari și mijlocii, cu ajutorul unui instrument online de colectare a 
datelor, date care ar oferi o imagine despre numărul și caracteristicile socio-demografice ale persoanelor fără 

 

 
233 Pe viitor, cu condiția ca serviciile sociale integrate să fie implementate pe scară largă, de la SPAS-uri sau o 
combinație de SPAS-uri și DGPASC-uri s-ar mai putea colecta alți șase indicatori. Cu mențiunea că va fi nevoie de o 
reformulare a elementelor chestionarului pentru a include întrebările necesare odată ce aceste servicii vor fi fost 
create, indicatorii suplimentari sunt: (i) cheltuielile publice/de la bugetul local cu serviciile sociale integrate (asistență 
socială, medicală, educație) la nivel comunitar; (ii) gradul de satisfacție al beneficiarilor în legătură cu calitatea 
serviciilor comunitare integrate; (iii) numărul beneficiarilor serviciilor comunitare integrate; (iv) numărul și procentul 
de UAT-uri cu servicii comunitare integrate pe mediu de rezidență; (v) numărul beneficiarilor serviciilor integrate: 
sociale, medicale și de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor vârstnice (O.G. 3.8.); (vi) numărul de servicii 
integrate: sociale, medicale și de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice. 
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adăpost. Instrumentul nu ar fi folosit doar în cadrul acestui exercițiu de colectare a datelor, putând fi folosit 
și în viitor pentru monitorizarea acestor persoane (și repetarea periodică a exercițiului) și a implementării 
diferitelor programe destinate acestui grup. Instrumentul ar putea fi implementat cu ajutorul asistenților 
sociali cu experiență care au mai lucrat direct în comunitate cu astfel de grupuri vulnerabile.   

Indicatori măsurați:  
1. Persoane fără adăpost, inclusiv copii, conform tipologiei ETHOS  

 

6.6. Analiza și raportarea datelor 
Folosirea unor șabloane unice de prezentare, ușor de folosit, pentru toate componentele sistemului de 
M&E, reprezintă principala îmbunătățire în strategia de afișare a datelor a MMPS. În plus, în momentul 
de față sunt în derulare mai multe activități de formare a personalului din MMPS, pentru a îmbunătăți 
analiza datelor și tehnicile și procedurile de raportare. În prezent, tabelele, figurile și hărțile în care sunt 
afișate date în rapoartele periodice de monitorizare sunt extrem de diverse și uneori prezintă deficiențe 
tehnice234. Toate datele ar trebui să fie disponibile într-un singur loc de pe website-ul MMPS. În plus, în 
momentul de față echipa de proiect lucrează la elaborarea unor recomandări tehnice pentru dezvoltarea 
unui instrument online de vizualizare a datelor în care ar fi introduse toate estimările generate de sistemul 
de M&E, și care ar putea genera o vizualizare intuitivă a datelor statistice. Aceste activități urmăresc să 
prezinte date valide și fiabile, organizate cu un scop clar: asumarea răspunderii și învățare. În acest scop, 
informațiile sunt organizate în formate care permit ca ele să fie folosite de actorii interni, precum 
decidenții și furnizorii de servicii, și de actorii externi, precum cercetătorii, organizațiile non-profit, 
organizațiile internaționale, reprezentanții beneficiarilor finali și alții.  

 

6.7. Nevoile de formare 
O componentă cheie a planului de lucru ar trebui să se îndrepte către sporirea capacității pentru a-i 
permite personalului care derulează activități asociate sistemului de M&E să își îndeplinească funcțiile în 
mod eficient, eficace și sustenabil. Strategia de formare ar trebui să se bazeze pe progresul înregistrat 
deja în cadrul proiectului, să aducă echipei centrale alte competențe și să extindă procesul de învățare 
către partenerii cheie ai procesului de M&E, cum ar fi persoanele responsabile cu datele din cadrul altor 
instituții ale administrației publice centrale, și toți actorii care fac parte din mecanismul național pentru 
incluziune socială, de la nivel județean.  

Scopul sesiunilor de formare este: (i) să asigure asumarea componentelor sistemului de M&E și că 
personalul din MMPS folosește în mod corespunzător toate procedurile tehnice; (ii) să îmbunătățească 
mecanismele de colectare și raportare a datelor administrative și de anchetă, și a datelor rezultate în urma 
procesării și raportării anchetelor, colectate de alte instituții; (iii) să sporească capacitatea de analiză a 
datelor cantitative și calitative care măsoară fenomenul incluziunii sociale; (iv) să dezvolte și mai mult 

 

 
234 La atelierele de lucru organizate în cadrul proiectului de asistență tehnică au fost discutate mai multe erori de 
afișare a datelor, folosind exemple din rapoartele diseminate în momentul de față de MMPS și entitățile în 
coordonarea sa.  
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capacitatea internă de realizare a studiilor de evaluare sau de gestionare a proiectelor de evaluare 
comandate; (v) să consolideze cooperarea dintre instituțiile cu responsabilități în ceea ce privește 
incluziunea socială.  

În cadrul actualului proiect de asistență tehnică au fost deja livrate o serie de cursuri de formare, iar 
detaliile acestora sunt prezentate în Anexa 7. 

Faza următoare a formării ar trebui să se axeze pe noile surse de date care ar trebui lansate și pe 
extinderea sistemului de M&E către alte programe administrate de MMPS (de exemplu, programe care 
nu sunt implementate ca activitate de rutină, cum sunt cele finanțate din fonduri europene). Personalul 
format deja în cadrul asistenței tehnice ar trebui să pregătească cursuri similare pentru experții în date 
din cadrul structurilor coordonate și ar trebui organizate formări cu experții din ministerele de linie care 
vor fi responsabili de noua colectare de date, ca de exemplu MLPDA.  
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7. Recomandări 
Această secțiune prezintă o serie de recomandări care vizează îmbunătățirea aspectelor tehnice ale M&E, 
și nu a deciziilor legate de politici: strategii sau programe. Mai mult, recomandările propuse privesc 
dezvoltarea sistemului de M&E în general, în timp ce măsurile necesare la nivelul unor indicatori 
individuali sunt analizate în cadrul planului de cercetare din capitolul 6. În fine, recomandările nu privesc 
progresele instituționale necesare care fac obiectul Rezultatului 3: “Analiza reglementărilor care 
afectează sistemele indicatorilor privind incluziunea socială cu scopul de a propune opțiuni de depășire a 
blocajelor și a asigura că sistemul poate fi implementat corespunzător” și sunt trecute în revistă și în cadrul 
planului de cercetare din capitolul 6. 

Trebuie subliniat că acest raport constituie doar primul pas în direcția viitoarei evaluări a SNISRS. Pe baza 
în principal a indicatorilor de consecință, dar și a altor date disponibile, capitolul 5 oferă o interpretare 
succintă a dinamicii problemelor sociale abordate în Strategie. Acest exercițiu de monitorizare inițial va 
trebui urmat de o evaluare ex-post, în care se va folosi un set de indicatori mai cuprinzător, și completat 
de alte moduri și metode de evaluare, cel mai probabil inclusiv o anchetă detaliată cu autoritățile care se 
ocupă de implementarea Planului strategic de acțiuni.  

Recomandările sunt organizate pe cele trei componente ale sistemului de M&E: setul central de indicatori 
cheie de incluziune socială, componenta de monitorizare a SNISRS și componenta de monitorizare a 
programelor MMPS. 

 

7.1. Setul central de indicatori cheie de incluziune socială  
1.1. MMPS este important să organizeze o ultimă rundă de consultări cu privire la setul central de 
indicatori cheie de incluziune socială. Lista indicatorilor cheie de incluziune socială care alcătuiesc setul 
central, cu defalcările lor, este rezultatul mai multor runde de discuții cu furnizorii de date și factorii 
interesați, coroborate cu feedback-ul obținut de la aceștia ulterior consultărilor. Selecția s-a făcut însă 
anterior elaborării proiectului pentru următoarea strategie privind incluziunea socială. În contextul noii 
strategii, varianta finală a setului central de indicatori cheie de incluziune socială ar trebui, de exemplu, 
să ia în considerare mai mulți indicatori specifici/defalcări în funcție de gen, dat fiind că următoarea 
strategie se va concentra pe această problemă. Prin urmare, se impune o ultimă rundă de consultări cu 
privire la setul central de indicatori cheie de incluziune socială pentru a ne asigura că lista definitivă include 
măsuri de o importanță critică în contextul noii strategii 2021-2027.  

1.2. MMPS trebuie să insiste pe lângă INS să includă în anchetele sociale naționale anumite defalcări 
esențiale care în prezent nu există, de exemplu dizabilități și etnie. Lipsa datelor despre anumite grupuri 
vulnerabile, precum romii sau persoanele cu dizabilități, a făcut imposibilă includerea în setul central a 
unui număr mai mare de indicatori sau defalcări care să măsoare problemele sociale cu care se confruntă 
aceste grupuri. Cantitatea insuficientă de date este raportată ca fiind unul dintre principalele obstacole în 
calea politicilor vizând aceste sub-sectoare. Golurile de date s-ar putea reduce, de exemplu, prin 
introducerea unei variabile privind etnia în ACAV și a unei variabile privind limitarea 
capacității/dizabilitatea în ABF, ceea ce ar permite măsurarea de noi indicatori sau defalcări. Alte variabile 
care ar putea fi introduse suplimentar în anchetele INS sunt cele care măsoară beneficiile financiare 
individuale și asistența socială acordată grupurilor vulnerabile.  

1.3. Este nevoie de adoptarea unei legislații noi prin care setul central de indicatori cheie de incluziune 
socială să devină instrumentul național pentru monitorizarea incluziunii sociale. Legea respectivă 
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trebuie să stipuleze că lista indicatorilor este supusă revizuirii periodice pentru a reflecta evoluția 
politicilor, actualizarea metodologiei și disponibilitatea datelor. O parte dintre indicatorii propuși nu sunt 
încă măsurați, drept urmare este nevoie de întâlniri periodice în care să se evalueze progresul făcut în 
direcția măsurării lor efective. Setul central de indicatori trebuie să constituie un element principal al 
sistemului de M&E care va fi parte integrantă din următoarea strategie privind incluziunea socială. 
Legislația va trebui să prevadă în plus și responsabilitățile fiecărei instituții și aranjamentele instituționale 
necesare pentru actualizarea setului de indicatori.  

 

7.2. Componenta de monitorizare a SNISRS  
2.1. O evaluare ex-post a SNISRS 2015-2020 trebuie realizată în 2021. Specialiști în evaluarea impactului 
programelor sociale trebuie să propună un model riguros și solid de evaluare care apoi să fie validat de 
decidenți. Acest model va trebui să valorifice datele existente, să suplimenteze cantitatea de date 
disponibile și să utilizeze metode de evaluare mai specializate, inclusiv un proces de colectare a unor 
informații detaliate de la entitățile responsabile cu implementarea Planului strategic de acțiuni. Evaluarea 
SNISRS va trebui să aibă în vedere următoarele elemente cel puțin: (i) măsura în care s-a urmărit atingerea 
obiectivelor SNISRS și s-au pus în aplicare măsurile; (ii) participarea entităților responsabile la 
implementare; (iii) rezultatele și impactul implementării; (iv) recomandări pentru următoarea strategie în 
baza evaluării SNISRS.  

2.2. Este nevoie de o cantitate mai mare de date disponibile pentru sistemul de monitorizare. Chiar dacă 
implementarea pilot în cadrul acestui proiect de asistență tehnică a produs un volum important de date 
disponibile, rămân în continuare o serie de indicatori și defalcări care ar putea fi culese de la furnizorii de 
date sau măsurate în viitorul apropiat. În vederea creșterii volumului de date: (i) mai multe date 
administrative ar trebui adunate și centralizate, după cum se arată în secțiunea 6 a prezentului raport; (ii) 
în măsura în care și la elaborarea următoarei strategii se vor folosi date colectate dar disponibile numai la 
cerere, ar trebui stabilite protocoale cu instituțiile care le furnizează în baza cărora aceste date să fie puse 
la dispoziție periodic; (iii) ar trebui implementate noi surse de date, după cum se arată în secțiunea 6 a 
prezentului raport.  

2.3. MMSP trebuie să realizeze/să contracteze realizarea evaluării mai multor programe importante 
legate de implementarea Strategiei. În cadrul sistemului de M&E, s-au propus și s-au discutat pe larg o 
serie de evaluări incluse în Rezultatul 1, informația fiind prezentată succint încă o dată în secțiunea 3 a 
acestui raport. Inițierea efectivă a acestor evaluări ar reprezenta un pas important în direcția unei 
responsabilizări sporite și a unui proces de învățare în cadrul MMPS. Costurile unor evaluări riguroase sunt 
mari, de aceea, înaintea inițierii efective a unor evaluări ale impactului sau procesului, trebuie realizate 
demersuri de asigurare a finanțării.   

2.4. Sistemul de M&E pentru următoarea strategie trebuie integrat în strategie și în planul de acțiuni și 
trebuie să prevadă valori de referință și valori țintă. Una dintre lecțiile învățate în urma implementării și 
monitorizării SNISRS este că sistemul de M&E trebuie pus la punct cât mai detaliat încă din faza de început 
a Strategiei. Abordarea pe care o propunem pentru elaborarea și implementarea sistemului de M&E 
aferent strategiei 2021-2027 poate fi rezumată astfel: unu, sistemul de M&E trebuie conceput în același 
timp cu elaborarea strategiei; doi, trebuie stabilite valorile de referință și valorile țintă astfel încât 
progresul să poată fi evaluat în raport cu reformele preconizate; trei, trebuie păstrat un echilibru între 
nevoia de a obține informații relevante și de a monitoriza măsurile de politici publice și nevoia de a 
menține la un nivel suportabil resursele alocate pentru implementarea sistemului.  
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7.3. Componenta de monitorizare a programelor MMPS  
3.1. Toate departamentele de statistică/M&E ale MMPS și autoritățile aflate sub coordonarea sa 
trebuie să adopte machetele propuse pentru raportarea datelor și una dintre cele două metode 
automate de prelucrare a lor. În faza pilot desfășurată în cadrul acestui proiect, machetele au fost 
completate cu date folosind două metode alternative de prelucrare automată a datelor235 în combinație 
cu prelucrarea manuală. Dacă prelucrarea manuală (adică citirea datelor dintr-o sursă care nu permitea 
prelucrarea lor automată și introducerea manuală a acestora în machete de către un expert) trebuie 
eliminată, MMPS trebuie să decidă care dintre cele două soluții automate este mai adaptată la abilitățile 
specialiștilor în statistică din minister, tehnologia informațională disponibilă, programele software 
disponibile și planurile interne de administrare a datelor.  

3.2. Machetele adoptate trebuie să includă anii anteriori și trebuie actualizate în viitor. În prezent, 
datele sunt completate doar pentru anii cei mai recenți. Ar fi însă util ca machetele să conțină și date 
aferente anilor anteriori pentru a permite analize a tendințelor istorice. În acest scop, cu ajutorul 
metodelor automate, vor trebui prelucrate datele pentru anii anteriori, la care echipa proiectului de 
asistență nu a avut acces. Valorile noi pentru anii următori vor trebui actualizate direct în aceste noi 
formate de raportare. Culegerea, centralizarea, prelucrarea datelor, precum și procedurile de încărcare 
online vor trebui modificate treptat astfel încât să faciliteze publicarea datelor noi în aceste machete și a 
asigura sustenabilitatea sistemului de M&E.  

3.3. Datele ar trebui să fie raportate public cu un nivel ridicat de detalii disponibile. O mare parte din 
datele prelucrate în proiect nu sunt disponibile în prezent sau nu sunt publicate în formate cu acces 
deschis, disponibile pentru export sau procesare. Pentru defalcările considerate deosebit de relevante, 
datele trebuie detaliate, de exemplu acolo unde sunt posibile centralizarea și raportarea datelor la nivel 
de județ sau localitate.  

3.4. Modul în care datele sunt culese și centralizate trebuie uniformizat pentru toate sectoarele, la fel și 
pentru diferitele departamente sau autorități și agenții din cadrul aceluiași sector. Toate sectoarele 
trebuie să lucreze cu aceleași definiții și concepte, metode de măsurare și date (de exemplu, să se utilizeze 
aceleași taxinomii, nomenclatoare SIRUTA etc.). Faptul că acest lucru nu se întâmplă în prezent a îngreunat 
considerabil o raportare armonizată. 

3.5. Este nevoie de un sistem integrat de organizare a datelor pe termen mediu/lung. Trebuie să se 
urmărească trecerea la o abordare de tip „depozit de date” care presupune sisteme de date integrate 
pentru toate sectoarele, coduri de identificare unice pentru persoane și familii, posibilitatea verificărilor 
încrucișate între sectoare și sub-sectoare, prelucrarea și raportarea centralizată a datelor de către o 
unitate de M&E din cadrul MMPS. În acest context, soluțiile pentru eficientizarea structurilor și fluxurilor 
de informație propuse în cadrul proiectului de asistență tehnică reprezintă un pas intermediar, fiind astfel 
formulate încât să faciliteze reformele suplimentare ale sistemelor de date în vederea tranziției către o 
abordare integrată.  

 

 
235 O soluție folosește prelucrarea datelor în Excel combinată cu cea în Oracle (testată pentru sectoarele dizabilități 
și pensii), iar cealaltă prelucrarea în STATA cu cea în Excel (testată pentru sectorul serviciilor de asistență socială).  
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Anexe 
Anexa 1. Setul central de indicatori cheie de incluziune socială 
Tabelul 23. Setul central de indicatori cheie de incluziune socială 

 Sector 
general  

Indicator Status 

M&E 
SNISRS  

Definiție Dezagregări Sursa de date 

1. Standard 
de viață,  

Ocupare,  

Politici 
zonale. 

Indicator principal Europa 2020  

Rata riscului de sărăcie sau 
excluziune socială (AROPE) 

Sector: 

Servicii 
sociale  

 

Consecință 

O.G. 3.4, 
3.5 & 3.7 

 

O persoană este în risc de sărăcie sau 
excluziune socială dacă se află în cel 
puțin una din următoarele situații: 

- este sub pragul riscului de sărăcie 
(stabilit la nivelul de 60% din venitul 
median disponibil pe adult-echivalent); 

- se află în stare de deprivare materială 
severă; 

- trăiește într-o gospodărie cu o 
intensitate foarte redusă a muncii.  

Prima categorie de situații este dată de 
ponderea persoanelor sărace, adică 
acele persoane care au un venit 
disponibil pe adult-echivalent mai mic 
decât pragul stabilit la nivelul de 60% din 
mediana veniturilor echivalente 
disponibile, în totalul populației. 

Cea de-a doua categorie de situații, 
deprivarea materială severă, se referă la 
cazul persoanelor care, din cauza lipsei 
resurselor financiare, nu îşi pot permite 
cel puțin patru din cele nouă elemente 
componente considerate esențiale 
pentru un trai decent, și anume: 
achitarea la timp, fără restanțe, a chiriei, 

M&E SNISRS: Nivelul limitării activității 

Indicatorul va fi dezagregat după: Sexe 
(pentru persoane de peste 18 ani) și 
categorie de vârstă: 0-17 (0-5; 6-11; 12-
17), 18-64, 65+ 

INS, ACAV/EU-SILC 
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ipotecii sau a unor facturi la utilități; 
asigurarea unei încălziri adecvate a 
locuinței; posibilitatea de a face față 
unor cheltuieli neprevăzute; plata unei 
săptămâni de vacanță anual; consumul 
de carne sau peşte cel puțin o dată la 
două zile; deținerea unui televizor color; 
deținerea unei mașini de spălat; 
deținerea unui telefon (fix sau mobil); 
deținerea unui autoturism personal. 

A treia categorie de situații, cea a 
persoanelor care trăiesc într-o 
gospodărie cu intensitate foarte redusă 
a muncii, se referă la persoanele (în 
vârstă de până la 60 de ani) din 
gospodăriile în care adulții în vârstă de 
muncă au avut o activitate echivalentă 
cu mai puțin de 20% din potențialul lor 
de muncă în ultimul an. În accepțiunea 
anchetei, prin persoane în vârstă de 
muncă se înțeleg persoanele de 18-60 
ani, care nu sunt copii dependenți sau 
inactivi. 

2. Standard 
de viață și 
transferuri 
sociale 

Politici 
zonale. 

Rata deprivării materiale severe Sector: 
Politici 
zonale 

 

Consecință 

O.G. 8.1, 
8.2 & 8.3 

Deprivarea materială severă, se referă la 
cazul persoanelor care, din cauza lipsei 
resurselor financiare, nu își pot permite 
cel puțin patru din cele nouă elemente 
componente considerate esențiale 
pentru un trai decent (pentru lista 
completă, a se vedea definiția de mai 
sus) 

M&E SNISRS: Grad de urbanizare, 
Macro-regiuni (NUTS1) și Regiuni de 
dezvoltare (NUTS2). 

Indicatorul va fi dezagregat după: Grupe 
de vârstă (0-17 (0-5, 6-11, 12-17), 18-64, 
65+); Sexe; Tipul gospodărie; Nivel de 
sărăcie (în risc de sărăcie/nu se află în 
risc de sărăcie) și Statut ocupațional (cel 
mai frecvent statut); 

INS, ACAV/EU-SILC 

3. Standard 
de viață și 
transferuri 
sociale 

Rata sărăciei relative Sector: 

Politici 
zonale  

 

Rata sărăciei relative reprezintă 
ponderea persoanelor sărace (care au 
un venit disponibil pe adult-echivalent 
mai mic decât pragul stabilit la nivelul de 

M&E SNISRS: Grad de urbanizare, 
Macro-regiuni (NUTS 1), Regiuni de 
dezvoltare (NUTS 2) 

Indicatorul va fi dezagregat după: Grupe 
de vârstă (0-17, 18-64, 65+); și sexe 

INS, ACAV/EU-SILC 
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Consecință 

O.G. 8.1 & 
8.2 & 8.3 

60% din mediana veniturilor disponibile) 
în totalul populației. 

4. Standardul 
de viață  

Ocupare 

Ponderea persoanelor învârstă de 
până la 60 ani (0-59 de ani) din 
gospodării cu o intensitate foarte 
redusă a muncii 

Nu este 
cazul  

Ponderea în total populație a 
persoanelor în vârstă de până la 60 ani 
care trăiesc în gospodării cu o intensitate 
foarte redusă a muncii (adică 
gospodăriile în care adulții cu o vârstă 
aptă de muncă desfășoară activități 
reprezentând mai puțin de 20% din 
potențialul lor de muncă din ultimul an). 

Intensitatea muncii se determină prin 
raportarea numărului de luni efectiv 
lucrate într-un an, de membrii 
gospodăriei în vârstă de muncă, la 
numărul total de luni care teoretic 
puteau fi lucrate de persoanele 
respective, în același an. 

În accepțiunea anchetei, prin persoane 
în vârstă de muncă se înțeleg persoanele 
de 18-60 ani, care nu sunt copii 
dependenți sau inactivi. 

M&E SNISRS: Nu este cazul 

Indicatorul va fi dezagregat după: Sexe 
și Grupe de vârstă: 0-17 (0-5, 6-11, 12-
17), 18-59; 

INS/Eurostat, ACAV/EU-
SILC 

5. Standardul 
de viață 

Rata deprivării materiale și sociale Nu este 
cazul 

Deprivarea materială și socială se referă 
la acea persoană care, din cauza lipsei 
resurselor financiare, nu își poate 
permite cel puțin 5 din cele 13 elemente: 
posibilitatea de a face față unor 
cheltuieli neprevăzute; posibilitatea de a 
pleca o săptămână de acasă, în 
concediu, anual; achitarea la timp, fără 
restanțe, a chiriei, ipotecii, a unor facturi 
la utilități și/sau a ratelor inițiale de 
cumpărare; consumul de carne, pui sau 
pește cel puțin o dată la 2 zile; asigurarea 
unei încălziri adecvate a locuinței; 
deținerea unui autoturism personal; 
posibilitatea înlocuirii mobilierului uzat; 

M&E SNISRS: Nu este cazul 

Indicatorul va fi dezagregat după gradul 
de urbanizare, macro-regiuni (NUTS 1) 
și grupe de vârsta. 

Alte dezagregări în datele Eurostat: 
Sexe, Cel mai frecvent statut 
ocupațional, Chintile de venit, Tipul 
gospodăriei, Nivelul de educație 
obținut, Cetățenie, Țara de naștere, 
Statutul proprietății, Regiuni de 
dezvoltare (NUTS 2)  

INS, ACAV/EU-SILC 
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posibilitatea înlocuirii hainelor uzate cu 
unele noi; să aibă două perechi de 
încălțăminte care să i se potrivească 
corespunzător; să cheltuie săptămânal o 
cantitate mică de bani pentru ea însăși 
(„bani de buzunar”); să aibă activități 
regulate de petrecere a timpului liber; să 
se întâlnească împreună cu 
prietenii/familia pentru o băutură/masă 
cel puțin o dată pe lună; deținerea unei 
conexiuni la internet. 

6. Ocupare Rata de activitate Sector: 
Ocupare  

 

Consecință 

O.G. 1.1 

Rata de activitate reprezintă ponderea 
populației active din puncte de vedere 
economic din categoria de vârstă X în 
populația totală din aceeași grupă de 
vârstă X. Indicatorul este calculat pentru 
grupa de vârstă 15-64 de ani, atunci 
când este dezagregat după alte variabile 
decât vârsta.  

Populația activă din punct de vedere 
economic cuprinde toate persoanele 
care furnizează forța de muncă 
disponibilă pentru producția de bunuri şi 
servicii în timpul perioadei de referință, 
incluzând populația ocupată şi șomerii 
BIM. 

Populația ocupată cuprinde toate 
persoanele de 15 ani şi peste care au 
desfășurat o activitate economică 
producătoare de bunuri sau servicii de 
cel puțin o oră în perioada de referință 
(o săptămână), în scopul obținerii unor 
venituri sub formă de salarii, plată în 
natură sau alte beneficii. 

Şomerii - conform definiției 
internaționale (BIM) - sunt persoanele în 
vârstă de 15-74 ani, care în cursul 

M&E SNISRS: Macro-regiuni (NUTS 1); 
Regiuni de dezvoltare (NUTS 2); Mediu 
de rezidență 

Sexe; Grupe de vârstă; 15-19, 20-34/15-
34/15-24, 25-34, 35-54, 55-64/15-64, 
15 ani și peste; 

Indicatorul va fi dezagregat după o 
singură variabilă, deoarece încrucișarea 
a două sau mai multe variabile ar putea 
avea ca rezultat valori nefiabile din 
cauza numărului redus de observații. 

INS, AMIGO/LFS 
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perioadei de referință îndeplinesc 
simultan următoarele condiții: 

- nu au un loc de muncă şi nu desfășoară 
o activitate în scopul obținerii unor 
venituri; 

- sunt în căutarea unui loc de muncă, 
utilizând în ultimele 4 săptămâni diferite 
metode active pentru a-l găsi; 

- sunt disponibile să înceapă lucrul în 
următoarele două săptămâni (incluzând 
săptămâna când au loc interviurile), 
dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă 

7. Ocupare Rata de ocupare Sector: 
Ocupare  

 

Consecință 

O.G. 1.1 & 
1.5 

Rata de ocupare a forței de muncă 
reprezintă ponderea persoanelor 
ocupate din grupa de vârstă x în totalul 
populației din aceeași grupă de vârstă. 

 

M&E SNISRS: Macroregiuni (NUTS1), 
Regiuni de dezvoltare (NUTS 2), Mediu 
de rezidență 

Gen, Grupe de vârstă (15-19, 20-34, 15-
24, 25-34, 15-34, 15-64 ani, în special). 

Indicatorul va fi dezagregat după o 
singură variabilă, deoarece încrucișarea 
a două sau mai multe variabile ar putea 
avea ca rezultat valori nefiabile din 
cauza numărului redus de observații. 

INS, AMIGO/LFS 

8. Ocupare Procentul persoanelor în vârstă de 
16-64 de ani cu limitări în activitățile 
zilnice, care nu lucrează sau nu au 
lucrat vreodată și care nu sunt 
cuprinse în prezent într-o formă de 
educație sau formare. 

Nu este 
cazul 

Procentul persoanelor în vârstă de 16-64 
de ani a căror activitate zilnică a fost 
limitată de o problemă de sănătate cel 
puțin 6 luni și care nu lucrează sau nu au 
lucrat vreodată pentru salariu sau alte 
venituri în bani sau în natură, cel puțin 6 
luni consecutive, și care nu sunt cuprinse 
în prezent într-o formă de educație sau 
formare. 

Limitarea în activitățile zilnice reprezintă 
auto-raportarea gradului de limitare în 
activități obișnuite ca urmare a unei boli 

Vârsta: 16-22; 23-64; Regiuni de 
dezvoltare (NUTS2) 

INS, ACAV/EU-SILC. Din 
cauza numărului redus de 
observații, am putea avea 
rezultate puțin fiabile.  
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sau probleme de sănătate care au durat 
sau pot să dureze 6 luni sau mai mult. 

9. Ocupare Rata șomajului BIM Sector: 
Ocupare  

 

Consecință 

O.G. 1,5. 

Rata șomajului reprezintă proporția 
șomerilor, conform definiției 
internaționale (BIM*), în populația 
activă. Indicatorul va fi calculat pentru 
populația activă din categoriile 15-64 și 
15-74 de ani.  

Conform BIM, populația șomeră 
reprezintă toate persoanele cu vârsta 
între 15-74 de ani care, în perioada de 
referință, îndeplinesc simultan 
următoarele condiții:  

- nu au un loc de muncă şi nu desfășoară 
o activitate în scopul obținerii unor 
venituri; 

- sunt în căutarea unui loc de muncă, 
utilizând în ultimele 4 săptămâni diferite 
metode active pentru a-l găsi; 

- sunt disponibile să înceapă lucrul în 
următoarele două săptămâni (incluzând 
săptămâna când au loc interviurile), 
dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă 

M&E SNISRS: Macroregiuni (NUTS1), 
Regiuni de dezvoltare (NUTS 2), Mediu 
de rezidență 

Sexe; Grupe de vârstă; 

 

INS, AMIGO/LFS 

10. Ocupare Rata șomajului de lungă durată BIM Sector: 
Ocupare 

 

Consecință 
O.G. 1.5. 

Rata șomajului de lungă durată 
reprezintă ponderea șomerilor, conform 
definiției internaționale (BIM*), aflați în 
șomaj de 12 luni și peste, în populația 
activă. 

Conform BIM, populația șomeră 
reprezintă toate persoanele cu vârsta 
între 15-74 de ani care, în perioada de 
referință, îndeplinesc simultan 
următoarele condiții: 

M&E SNISRS: Mediu de rezidență, 
Regiuni de dezvoltare, Sexe, Grupe de 
vârstă, Cel mai înalt nivel de educație, 

INS, AMIGO/LFS 
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- nu au un loc de muncă şi nu desfășoară 
o activitate în scopul obținerii unor 
venituri; 

- sunt în căutarea unui loc de muncă, 
utilizând în ultimele 4 săptămâni diferite 
metode active pentru a-l găsi; 

- sunt disponibile să înceapă lucrul în 
următoarele două săptămâni (incluzând 
săptămâna când au loc interviurile), 
dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă 

11. Ocupare Rata șomajului de lungă durată BIM 
în rândul tinerilor 

Nu este 
cazul 

Rata șomajului de lungă durată pentru 
tineri (15 – 24 de ani) reprezintă 
ponderea șomerilor tineri, conform 
definiției internaționale (BIM*), aflați în 
șomaj de 6 luni și peste, în populația 
activă tânără. 

Conform BIM, populația șomeră 
reprezintă toate persoanele cu vârsta 
între 15-74 de ani care, în perioada de 
referință, îndeplinesc simultan 
următoarele condiții: 

- nu au un loc de muncă şi nu desfășoară 
o activitate în scopul obținerii unor 
venituri; 

- sunt în căutarea unui loc de muncă, 
utilizând în ultimele 4 săptămâni diferite 
metode active pentru a-l găsi; 

- sunt disponibile să înceapă lucrul în 
următoarele două săptămâni (incluzând 
săptămâna când au loc interviurile), 
dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă 

Indicatorul va fi dezagregat după 
Regiuni de dezvoltare, Mediu de 
rezidență și sexe.  

 

 

INS, AMIGO/LFS 

12. Ocupare Populația din gospodării fără 
persoane ocupate (indicator calculat 
inclusiv pentru copiii din gospodării)  

Sector: 
Ocupare 

 

Proporția populației din gospodăriile 
fără persoane ocupate, exprimată ca 
pondere în populația totală din aceeași 
categorie de vârstă pentru: 

M&E SNISRS: Sexe (doar pentru cei în 
vârstă de 18-59 de ani); Grupe de 
vârstă: 0-17, 18-59; 

INS, AMIGO/LFS 
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Consecință 

O.G. 1.5 

- copiii cu vârste cuprinse între 0 și 17 ani 
care trăiesc în gospodăriile în care 
nimeni nu lucrează, ca pondere a 
copiilor între 0 și 17 ani în totalul 
populației; 

- adulții cu vârste cuprinse între 18 și 59 
de ani care trăiesc în gospodării în care 
nimeni nu lucrează, ca pondere a 
adulților cu vârste cuprinse între 18 și 59 
de ani în totalul populației.  

Studenții cu vârste cuprinse între 18 și 
24 de ani care trăiesc în gospodării 
alcătuite exclusiv din studenți din 
aceeași categorie de vârstă nu se 
regăsesc nici la numărător, nici la 
numitor. 

Gospodăriile fără persoane ocupate sunt 
gospodării în care niciun membru nu 
este angajat, adică toți membrii sunt fie 
șomeri, fie inactivi. 

Regiuni de dezvoltare, Mediu de 
rezidență 

Tip gospodărie; 

 

 

13. Ocupare Rata riscului de sărăcie în rândul 
persoanelor ocupate 

Sector: 
Ocupare 

 

Consecință 

O.G. 1.3 

Procentul persoanelor din populația 
totală care declară că muncesc (angajate 
sau care desfășoară activități 
independente de peste 6 luni) în 
perioada de referință care au un venit 
disponibil pe adult-echivalent mai mic 
decât pragul sărăciei stabilit la nivelul de 
60% din mediana veniturilor disponibile 
(după transferurile sociale). 

M&E SNISRS: Grupe de vârsta; Sexe; 
Regiuni de dezvoltare (NUTS 2); Statutul 
ocupațional: persoane ocupate, 
salariați, persoane ocupate excluzând 
salariații; 

Alte dezagregări din baza de date 
Eurostat: Muncă cu normă 
întreagă/fracțiune de normă;  

INS, ACAV/EU-SILC 

14. Ocupare Persoane cu venituri salariale mici Sector: 
Ocupare 

 

Consecință 

O.G. 1.3 

Persoanele cu venituri reduse sunt 
definite ca fiind acei salariați (cu 
excepția ucenicilor) care câștigă două 
treimi sau mai puțin din câștigul salarial 
mediu brut pe oră la nivel național (în 
unitățile economice cu peste 10 angajați 
și în toate sectoarele de activitate ale 
economiei naționale, exceptând 

Alte dezagregări din baza de date 
Eurostat: Cel mai înalt nivel de educație 
absolvit; 

Contract de angajare;  

Activitate economică. 

Eurostat sau calculat de 
MMPS, Structure of 
Earnings Survey 
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agricultura, pescuitul, administrația 
publică, gospodăriile private și 
organizațiile extrateritoriale). 

M&E SNISRS: Regiuni de dezvoltare 
(NUTS 2); Mediu de rezidență;  

Grupe de vârstă; Sexe. 

15. Ocupare 

Educație 

Rata tinerilor neocupați care nu 
urmează nicio formă de educație sau 
de instruire (NEET) (15-34) 

 

Sector: 
Ocuparea 
forței de 
muncă & 
Educație 

 

Consecință 

O.G. 1.1 & 
1.5 & 4.4 

Rata NEET reprezintă proporția tinerilor 
care nu urmează nicio formă de instruire 
- formală sau non-formală - şi nici nu 
lucrează, în totalul tinerilor din aceeași 
grupă de vârstă 

 

M&E SNISRS: Regiuni de dezvoltare 
(NUTS 2); Gradul de urbanizare; 

Sexe; Grupe de vârstă; 15-19, 20-34, 15-
24, 25-34, 15-34; 

Cel mai înalt nivel de educație absolvit. 

Indicatorul va fi dezagregat după o 
singură variabilă, deoarece încrucișarea 
a două sau mai multe variabile ar putea 
avea ca rezultat valori nefiabile din 
cauza numărului redus de observații. 

INS, AMIGO/LFS 

16. Standardul 
de viață și 
Transferuri 
sociale 

Rata riscului de sărăcie înainte și 
după transferurile sociale 
(inclusiv/exclusiv pensii), măsurată 
ca:  

a. Numărul și ponderea persoanelor; 

b. Impactul transferurilor sociale 
asupra nivelului sărăciei relative 

Sector: 
Transferuri 
sociale  

 

Consecință 

O.G. 2.1 & 
2.2 

Populația în vârstă de 0+ ani care este 
expusă riscului de sărăcie și care trăiește 
în gospodării ale căror venituri 
disponibile pe adult echivalent (ajustate 
după mărimea și compoziția 
gospodăriilor), înainte sau după 
transferurile sociale (inclusiv/exclusiv 
pensiile), sunt sub pragul de sărăcie, 
stabilit la 60% din mediana veniturilor 
disponibile pe adult-echivalent la nivel 
național (după transferurile sociale). 

Rata AROP reprezintă ponderea acestui 
grup în totalul unei anumite populații. 

Indicatorul examinează inexistența 
ipotetică și impactul transferurilor 
sociale (altele decât pensiile).  

Impactul transferurilor sociale 
reprezintă reducerea procentuală a ratei 
riscului de sărăcie ca urmare a 
transferurilor sociale (calculată ca 
diferență în puncte procentuale dintre 
ratele riscului de sărăcie înainte și după 

M&E SNISRS:  

Gradul de urbanizare (densitatea 
populației);  

Regiuni de dezvoltare (NUTS 2); 

Grupe de vârstă (0-17, 18-64, Populația 
totală); și sexe 

Dimensiunea și structura gospodăriei; 

INS, ACAV/EU-SILC. 
Indicatorul va fi calculat de 
MMPS 
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transferurile sociale), și exprimată ca 
procent din rata dinaintea transferurilor 
sociale.  

17. Transferuri 
sociale 

Indicele inegalității veniturilor 
(raportul dintre venituri între 
chintilele S80/S20) 

Sector: 
Transferuri 
sociale  

 

Consecință 

O.G. 2.1 

Indicele inegalității veniturilor arată de 
câte ori sunt mai mari veniturile 
disponibile pe adult-echivalent ale 
persoanelor considerate cele mai 
bogate (din ultima chintilă a distribuției 
persoanelor după venit) față de 
veniturile persoanelor considerate cele 
mai sărace (din prima chintilă a 
distribuției persoanelor după venit). 
Chintila reprezintă o cincime (20%) din 
totalul persoanelor cuprinse în 
distribuție.  

M&E SNISRS: Niciuna 

Indicatorul va fi dezagregat pe grupe de 
vârstă (0-64, 65+). 

 

INS, ACAV/EU-SILC 

18. Standardul 
de viață și 
transferuri 
sociale 
(pensii) 

Ocupare 

Rata de înlocuire a salariului cu 
pensia 

Sector: 
Transferuri 
sociale  

 

Consecință 

O.G. 2.3. 

Rata de înlocuire a salariului cu pensia, 
cunoscută ca rata agregată de înlocuire, 
este venitul mediu individual brut 
obținut din pensie al populației anchetei 
din categoria 65-74 de ani, raportat la 
câștigurile medii individuale brute din 
muncă ale populației din categoria 50-59 
de ani, excluzând alte beneficii de 
asistență socială. 

Indicatorul oferă informații privind 
adecvarea în general a venitului 
pensionarilor în raport cu venitul 
lucrătorilor vârstnici. 

Veniturile din pensii se referă la pensiile 
din sistemul public (pilonul I), pensiile 
sociale; pensiile anticipate, pensiile de 
urmaș și alte pensii legate de limita de 
vârstă. Alte beneficii de asistență socială 
includ: beneficiile legate de șomaj; 
beneficii cu privire la familie; beneficii 
legate de boală sau de invaliditate; 
alocații legate de educație; orice alte 
beneficii de asistență socială personale. 

M&E SNISRS: Sexe;  

 

INS, ACAV/EU-SILC 
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Veniturile din muncă includ veniturile 
salariale și veniturile din activități 
independente.  

19. Transferuri 
sociale  

Locuire 

Rata supra-încărcării cu costuri de 
locuire, pe decile de venit 

Sector: 
Transferuri 
sociale  

 

Consecință 

O.G. 2.4 

Indicatorul este definit ca procentul 
populației care trăiește în gospodării în 
care costurile totale de locuire (fără 
indemnizațiile de locuire) reprezintă mai 
mult de 40% din venitul total disponibil 
al acelei gospodării (fără indemnizații de 
locuire), estimat pe decile de venituri 
disponibile pe adult echivalent. 

Costurile de locuire includ plata dobânzii 
la creditele ipotecare (fără orice facilități 
fiscale) pentru proprietari și plata chiriei, 
fără a se deduce beneficiile de locuire 
pentru chiriași și pentru gospodăriile 
scutite de chirie. Acestea mai includ 
asigurarea structurală, serviciile 
obligatorii (canalizare, golirea foselor 
etc.), întreținerea și reparațiile 
periodice, taxe și costurile utilităților 
(apă, electricitate, gaze și încălzire). Nu 
includ rambursarea capitalului pentru 
deținătorii de credite ipotecare.  

Indemnizațiile de locuire includ 
beneficiile referitoare la chirie (un 
transfer bazat pe testarea mijloacelor de 
existență acordat de autoritățile publice 
în mod curent chiriașilor, temporar sau 
pe termen lung, pentru a-i ajuta cu plata 
chiriei) și beneficiile pentru proprietari-
ocupanți (un transfer bazat pe testarea 
mijloacelor de existență acordat de 
autoritățile publice proprietarilor-
ocupanți pentru a le ușura povara 
costurilor de locuire; în practică, în 
multe cazuri este vorba de un ajutor 
pentru plata ipotecii).  

M&E SNISRS: Niciuna 

Indicatorul va fi dezagregat după: Decile 
de venit; Chintile de venit; Sexe; Grupe 
de vârstă (0-17 (0-5, 6-11, 12-17), 18-64, 
65+); Tipul gospodărie; Nivel de sărăcie 
(în risc de sărăcie/nu se află în risc de 
sărăcie); Statut ocupațional (cea mai 
frecvent statut); Grad de urbanizare și 
Tipul locuinței.  

INS, ACAV/EU-SILC 
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20. Transferuri 
sociale  

Servicii 
Sociale 

Ocupare 

Politici 
zonale 

Cheltuieli cu protecția socială, în 
funcție de categoria prestațiilor 
sociale și funcția de protecție socială, 
brut și net, măsurate ca:  

a. Pondere în PIB,  

b. Pondere în cheltuieli publice  

Sector: 
Transferuri 
sociale, 
Servicii 
sociale, 
Ocuparea 
forței de 
muncă.  

 

Resurse 

O.G. 1.1 & 
1.5 & 1.4 & 
2.1 & 2.2 & 
2.4 

Total cheltuieli cu protecția socială în 
funcție de categoria prestațiilor sociale 
(în numerar, în natură – servicii și 
bunuri) și funcția de protecție socială, 
raportate ca pondere în PIB și în 
cheltuielile publice. 

Conform ESSPROS, protecția socială 
reprezintă expresia «tuturor 
intervențiilor întreprinse de organismele 
publice sau private în scopul protejării 
gospodăriilor şi indivizilor de 
consecințele unui set definit de riscuri 
sociale sau nevoi, în condițiile în care nu 
este implicat niciun aranjament simultan 
de reciprocitate sau unul individual». 

Prestațiile de protecție socială se 
clasifică pe opt funcții de protecție 
socială, corespunzătoare celor opt 
riscuri sociale majore identificate de 
ESSPROS. 

Funcțiile de protecție socială sunt: 

1. Boală/îngrijirea sănătății 

2. Invaliditate 

3. Limită de vârstă 

4. Urmaș  

5. Familie/copii 

6. Șomaj 

7. Locuință 

8. Excluziune socială (neclasificată în altă 
parte) 

Cheltuielile de protecție socială cuprind: 

- cheltuielile cu prestațiile sociale; 

M&E SNISRS: 

Tipul cheltuielilor (ESSPROS): 
Cheltuielile cu prestațiile sociale, 
Cheltuieli administrative, alte cheltuieli. 

Funcția de protecție socială (ESSPROS): 
boală/îngrijirea sănătății, invaliditate, 
limită de vârstă, urmaș, familie/copii, 
șomaj, locuință și excluziune socială.  

Alte dezagregări ESSPROS: 

Tipul de încasare pentru schemele de 
protecție socială (Venituri): 
Contribuțiile sociale ale angajatorilor, 
Contribuțiile sociale ale persoanelor 
protejate, Contribuțiile 
guvernamentale, Transferuri de la alte 
sisteme, Altele; 

Categoria de prestații sociale în funcție 
de metoda de acordare (în numerar, în 
natură – servicii și bunuri); 
Prestații independente/dependente de 
un prag al venitului 

INS, ESSPROS; 

MFP, Bugetul General 
Consolidat din Execuții 
bugetare (secțiunea 
Cheltuieli Totale); 

Indicatorul va fi furnizat de 
Eurostat/INS. 
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- costurile administrative; 

- alte tipuri de cheltuieli (de exemplu: 
dobânzi bancare în conexiune cu 
fondurile sociale). 

Cheltuielile cu prestațiile sociale 
reprezintă valoarea resurselor de 
protecție socială alocate beneficiarilor în 
numerar sau în natură (bunuri şi/sau 
servicii). 

Prestația socială reprezintă transferul în 
numerar sau în natură către gospodării 
sau indivizi, având ca scop protejarea 
acestora de unul sau mai multe riscuri 
(nevoi) fără să existe un aranjament 
simultan de reciprocitate. 

Prestațiile dependente de un prag al 
venitului sunt cele a căror acordare este 
condiționată de situarea venitului 
beneficiarului sub un prag prestabilit. 

Prestațiile independente de un prag al 
venitului sunt cele care se acordă 
necondiționat de nivelul veniturilor 
beneficiarului. 

Costurile administrative reprezintă 
cheltuielile pe care le implică 
organizarea şi administrarea schemelor 
de protecție socială. 

Indicatorul va fi raportat atât ca 
cheltuieli brute, cât și nete. 

Datele brute sunt calculate prin 
însumarea valorilor corespunzătoare 
fiecărei funcții/scheme de protecție 
socială. 

Datele nete se obțin scăzând din datele 
brute, conform metodologiei ESSPROS, 
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impozitele pe pensii. Celelalte beneficii 
de protecție socială incluse în ESSPROS 
nefiind impozabile. 

21. Servicii 
Sociale 

Numărul furnizorilor de servicii 
sociale acreditați, în funcție de 
regimul juridic 

Nu este 
cazul 

Numărul furnizorilor de servicii sociale 
acreditați de MMPS, în funcție de 
regimul juridic al furnizorului. 

Regimul juridic al furnizorului: Furnizor 
public (structuri specializate din în 
subordinea autorităților administrației 
publice locale; în subordinea 
autorităților administrației publice 
centrale; în instituții publice, precum 
unități sanitare, unități de învățământ 
etc)/Furnizor privat (Organizații 
neguvernamentale, filiale și sucursale 
ale asociațiilor și fundațiilor 
internaționale recunoscute, Culte 
recunoscute de lege, Persoane Fizice 
Autorizate, Operatori economici); 

Nr. de servicii licențiate (nici un serviciu 
social/cel puțin 1 serviciu social);  

Regiuni de dezvoltare (NUTS 2); Județe 
(NUTS 3); Mediu de rezidență 

MMPS, Registrul de servicii 
sociale 

22. Servicii 
Sociale 

Numărul de servicii sociale licențiate 
care funcționau la 31 decembrie, în 
funcție de regimul juridic al 
furnizorului public/privat, categoria 
de beneficiari, forma de organizare și 
categoria de serviciu social 

Nu este 
cazul 

Numărul de servicii sociale licențiate de 
MMPS, care funcționau la 31 Decembrie 
în anul de referință, în funcție de regimul 
juridic al furnizorului, categoria de 
beneficiari, forma de organizare și 
categoria de serviciu social 

 

Regimul juridic al furnizorului 
(privat/public): 

Categoria de beneficiari sau de 
persoane vulnerabile (copil și/sau 
familie, persoane cu dizabilități, 
persoane vârstnice, persoane în situație 
de dependență (bolnavi cronici, bolnavi 
în fază terminală), victime ale violenței 
domestice, persoane fără adăpost, 
persoane cu diferite adicții (droguri, 
alcool, alte substanțe toxice etc.), 
victime ale traficului de persoane, 
solicitanți de azil și persoane care au 
primit o formă protecție, persoane în 
risc de sărăcie, alte persoane aflate în 
situații de nevoie, alte categorii de 
beneficiari); 

MMPS, Registrul de servicii 
sociale 
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Forma de organizare (centre 
rezidențiale cu cazare pe perioadă 
nedeterminată; centre rezidențiale cu 
cazare pe perioadă determinată; 
locuințe sociale; centre de zi; unități de 
îngrijire la domiciliu; servicii acordate în 
comunitate; cantine sociale; masă pe 
roți; unități medico-sociale; altă formă); 

Categoria de serviciu social 

Regiuni de dezvoltare (NUTS 2); Județe 
(NUTS 3); Mediu de rezidență 

23. Servicii 
Sociale 

 

Numărul de copii părăsiți în unități 
medicale 

Sector: 
Servicii 
Sociale 

 

Rezultat  

O.G. 3.6 

Numărul cazurilor de copii părăsiți în 
maternități și în alte unități medicale în 
perioada de raportare specifică (într-un 
an). 

 

M&E SNISRS: Sexe; 

Regiuni de dezvoltare (NUTS 2); Județe 

Categoria de unitate medicală;  

Tipul de măsură de plasament instituită 
după părăsirea spitalului (locul în care 
au fost externați copiii). 

 ANDPDCA, Raportare 
administrativă de rutină 
prin instrumentul “Fișa de 
monitorizare trimestrială”  

24. Servicii 
Sociale 

Numărul și procentul copiilor din 
sistemul de protecție specială 
integrați în familie/comunitate 
(inclusiv prin adopție), pe tip de 
serviciu 

Sector: 
Servicii 
Sociale 

 

Consecință 

O.G. 3.6 

Numărul și procentul copiilor provenind 
din sistemul de protecție specială care 
au fost integrați în familie/comunitate 
(inclusiv prin adopție), într-o anumită 
perioadă de referință, pe tip de serviciu. 

Indicatorul se măsoară și procentual 
raportând numărul copiilor din sistemul 
de protecție specială integrați în 
familie/comunitate din fiecare tip de 
serviciu la numărul total de copii din 
fiecare tip de serviciu din cadrul 
sistemului de protecție specială. 
Indicatorul arată eficiența măsurilor 
implementate pentru reducerea 
numărului de copii instituționalizați. 

M&E SNISRS: Sexe; Grupe de vârstă; 

Regiuni de dezvoltare (NUTS 2), Județe; 

Tip de serviciu (servicii de zi, servicii de 
tip familial, servicii de tip non-
rezidențial sau centre de plasament, 
apartamente/case de tip familial, alte 
centre rezidențiale) 

 ANDPDCA, Raportare 
administrativă de rutină 
prin instrumentul “Fișa de 
monitorizare trimestrială” 

25. Servicii 
Sociale 

Persoane cu dizabilități (înregistrate 
cu certificat de handicap), în funcție 

Sector: 
Transferuri 
sociale 

Numărul persoanelor cu dizabilități, 
înregistrate cu certificat de handicap, 

M&E SNISRS: Județe, Regiuni de 
dezvoltare (NUTS 2); 

 ANDPDCA, Registrul 
Electronic Național privind 
persoanele cu handicap 
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de grupa de vârstă și statut: 
instituționalizat/neinstituționalizat 

Servicii 
Sociale 

 

Rezultat 

O.G. 2.2 

după grupa de vârstă și statut: 
instituționalizat/neinstituționalizat. 

Grupe de vârstă; Sexe;  

Gradul de handicap, Tipul de handicap;  

Instituționalizat/neinstituționalizat 

 

26. Educație Ponderea elevilor intrați pentru 
prima dată în clasa pregătitoare care 
au frecventat învățământul preșcolar 

Sector: 
Educație  

 

Consecință 

O.G. 4.1 

Proporția elevilor care au frecventat 
învățământul preșcolar intrați pentru 
prima dată în clasa pregătitoare, 
exprimată ca raport procentual din 
numărul total al elevilor intrați pentru 
prima dată în clasa pregătitoare.  

M&E SNISRS: Sexe; 

Regiuni de dezvoltare (NUTS 2); Județe 
(NUTS 3); Mediu de rezidență  

INS, Cercetare statistică 
exhaustivă privind 
învățământul primar, la 
începutul anului școlar 

27. Educație Rata de părăsire timpurie a 
sistemului de educație și formare  

Sector: 
Educație  

 

Consecință 

O.G. 4.2 

Rata de părăsire timpurie a sistemului 
educațional de către tineri (18-24 ani) 
reprezintă proporția populației de 18-24 
ani care au terminat cel mult 
învățământul gimnazial și care nu au 
urmat nicio formă de educație sau 
formare (formală sau non-formală) în 
ultimele patru săptămâni precedente 
interviului, în total populație de 18-24 
ani.  

M&E SNISRS: Sexe; 

Indicatorul poate fi calculat și pentru 
alte categorii de vârstă. 

INS, AMIGO/LFS. 
Indicatorul va fi furnizat de 
Eurostat.  

28. Educație Nivel scăzut de performanță la 
testele PISA (sub nivelul 2 de 
competență) 

Sector: 
Educație  

 

Consecință 

O.G. 4.2 

Ponderea elevilor în vârstă de 15 ani 
care se află la nivelul 1 sau mai jos pe 
scara combinată a competențelor de 
citire, științe și matematică a evaluării 
internaționale PISA. 

 

M&E SNISRS: Sexe. Date OCDE despre 
rezultatele PISA  

 

29. Educație 

Politici 
zonale  

Populația de 18-24 de ani, în funcție 
de cel mai înalt nivel de educație 
absolvit și etnie 

Sector: 
Educație & 
Politici 
zonale 

 

Consecință 

Ponderea populației din grupa de vârstă 
18-24 de ani, după nivelul de educație 
absolvit și apartenența etnică. 

M&E SNISRS: Etnie; 

Macro-regiuni (NUTS 1, Regiuni de 
dezvoltare (NUTS 2), Mediu de 
rezidență. 

 

INS, ABF Indicatorul va fi 
calculat de MMPS.  
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O.G. 4.5, 
8.1 & 8.2 & 
8.3 

30. Educație Cheltuieli totale cu educația, 
măsurate ca:  

a. Cheltuieli per student/elev,  

b. Pondere în PIB,  

c. Pondere în cheltuieli publice. 

Sector: 
Educație  

 

Resurse 

O.G. 4.3 

Cheltuielile totale pentru educație 
reprezintă totalitatea cheltuielilor 
pentru educație de la bugetul de stat, 
bugetele din surse private (gospodării, 
întreprinderi, organizații non-profit, 
instituții religioase) și bugetele din surse 
internaționale (Națiunile Unite, Banca 
Mondială). Cheltuielile totale includ atât 
cheltuielile curente (pentru personal și 
alte cheltuieli curente), cât și cheltuieli 
de capital. 

M&E SNISRS: Sursă buget UIS , OCDE, Eurostat, 
Chestionarele UOE privind 
statistica educației.  

INS, PIB - metoda de 
producție, preturi curente - 
SEC 2010. 

MFP, Bugetul General 
Consolidat din Execuții 
bugetare (secțiunea 
Cheltuieli Totale) 

Indicatorul va fi furnizat de 
Eurostat. 

31. Sănătate  

 

Rata mortalității infantile Sector: 
Sănătate  

 

Consecință 

O.G. 5.2 

Raportul dintre numărul deceselor 
copiilor sub un an și numărul de născuți-
vii în cursul unui an de referință. 
Valoarea este exprimată la 1.000 de 
născuți vii. 

M&E SNISRS: Macro-regiuni (NUTS 1, 
Regiuni de dezvoltare (NUTS 2), Județe; 
Mediu de rezidență. 

INS, Cercetarea statistică 
privind mortalitatea pe 
baza datelor administrative 
de la oficiile de stare civilă 

32. Sănătate Ponderea populației asigurate în 
sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate, în totalul populației 
rezidente din România 

Sector: 
Sănătate  

 

Consecință 

O.G. 5.1. & 
5.3. 

Ponderea populației asigurate în 
sistemul asigurărilor sociale de sănătate, 
în totalul populației rezidente din 
România. 

Conform Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, 
asigurările sociale de sănătate sunt 
obligatorii și funcționează ca un sistem 
unitar, în care se acordă: 

- un pachet de servicii medicale 
de bază (servicii medicale, servicii de 
îngrijire a sănătății, medicamente, 
materiale sanitare, dispozitive medicale 

M&E SNISRS: Județe, Regiuni de 
dezvoltare (NUTS2) 

Indicatorul va fi dezagregat și după 
sexe, dacă este disponibil. 

CNAS, alte surse de date 
naționale și OCDE. 
Indicatorul va fi furnizat de 
CNAS.  



141 

 

și alte servicii) la care au drept asigurații 
sau persoanele care se asigură facultativ  

- un pachet minimal de servicii 
pentru persoanele care nu fac dovada 
calității de asigurat și cuprinde servicii 
medicale numai în cazul urgențelor 
medico-chirurgicale și al bolilor cu 
potențial endemo-epidemic, inclusiv 
cele prevăzute în Programul național de 
imunizări, monitorizarea evoluției 
sarcinii și a lăuzei, servicii de planificare 
familială, stabilite prin contractul-cadru. 

Conform Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, 
următoarele categorii de persoane 
beneficiază de asigurare, fără plata 
contribuției: 

- toți copiii până la vârsta de 18 ani, 
tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 
de ani, dacă sunt elevi, inclusiv 
absolvenții de liceu, până la începerea 
anului universitar, dar nu mai mult de 3 
luni, ucenici sau studenți și dacă nu 
realizează venituri din muncă; 

- tinerii cu vârsta de până la 26 de ani, 
inclusiv cei care părăsesc sistemul de 
protecție specială și nu realizează 
venituri din muncă sau nu sunt 
beneficiari de ajutor social acordat în 
temeiul Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- coasigurații (soțul, soția și părinții) 
aflați în întreținerea unei persoane 
asigurate; 

- persoanele ale căror drepturi sunt 
stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 
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privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu 
începere de la 6 martie 1945, precum și 
celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, 
prin Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 
privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate de către 
regimurile instaurate în România cu 
începere de la 6 septembrie 1940 până 
la 6 martie 1945 din motive etnice, 
aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 189/2000, cu modificările și 
completările ulterioare, prin Legea nr. 
44/1994 privind veteranii de război, 
precum și unele drepturi ale invalizilor și 
văduvelor de război, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
prin Legea nr. 309/2002 privind 
recunoașterea și acordarea unor 
drepturi persoanelor care au efectuat 
stagiul militar în cadrul Direcției 
Generale a Serviciului Muncii în perioada 
1950-1961, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și 
persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. 
b) din Legea recunoștinței față de eroii 
martiri și luptătorii care au contribuit la 
victoria Revoluției române din 
decembrie 1989 nr. 341/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, 
dacă nu realizează alte venituri decât 
cele provenite din drepturile bănești 
acordate de aceste legi, precum și cele 
provenite din pensii; 

- persoanele cu handicap care nu 
realizează venituri din muncă, pensie 
sau alte surse, cu excepția celor obținute 
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în baza Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 102/1999 privind 
protecția specială și încadrarea în muncă 
a persoanelor cu handicap, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 
519/2002, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- persoanele bolnave cu afecțiuni incluse 
în programele naționale de sănătate 
stabilite de Ministerul Sănătății, până la 
vindecarea respectivei afecțiuni, dacă nu 
realizează venituri din muncă, pensie 
sau din alte resurse;  

- femeile însărcinate și lăuzele, dacă nu 
au nici un venit sau au venituri sub 
salariul de bază minim brut pe țară. 

Sunt asigurate persoanele aflate în una 
dintre următoarele situații, pe durata 
acesteia, cu plata contribuției din alte 
surse, în condițiile prezentei legi: 

- satisfac serviciul militar în termen; 
Jurisprudență 

- se află în concediu pentru incapacitate 
temporară de muncă, acordat în urma 
unui accident de muncă sau a unei boli 
profesionale; 

- se află în concediu pentru creșterea 
copilului până la împlinirea vârstei de 2 
ani și în cazul copilului cu handicap, până 
la împlinirea de către copil a vârstei de 3 
ani; Modificări (1) 

- execută o pedeapsă privativă de 
libertate sau se află în arest preventiv; 
Modificări (2) 



144 

 

- persoanele care beneficiază de 
indemnizație de șomaj; 

- sunt returnate sau expulzate ori sunt 
victime ale traficului de persoane și se 
află în timpul procedurilor necesare 
stabilirii identității; Modificări (1), 
Jurisprudență, Reviste (1) 

- persoanele care fac parte dintr-o 
familie care are dreptul la ajutor social, 
potrivit Legii nr. 416/2001, cu 
modificările și completările ulterioare; 
Jurisprudență 

- pensionarii, pentru veniturile din pensii 
până la limita supusă impozitului pe 
venit; Modificări (1), Respingeri de 
neconstituționalitate (2), Jurisprudență 

- persoanele care se află în executarea 
măsurilor prevăzute la art. 105, 113, 114 
din Codul penal; persoanele care se află 
în perioada de amânare sau întrerupere 
a executării pedepsei privative de 
libertate, dacă nu au venituri. 

33. Sănătate Ponderea persoanelor înscrise la 
medicul de familie 

Nu este 
cazul 

Ponderea persoanelor înscrise la 
medicul de familie (fără a fi incluși 
beneficiarii pachetului minimal) în 
totalul populației cu domiciliul în 
România 

M&E SNISRS: Nu este cazul 

Regiune de dezvoltare (NUTS 2), Județe 
(NUTS 3) 

CNAS este sursa primară a 
datelor.  

34. Sănătate Procentul persoanelor de 16 ani și 
peste care nu au putut să consulte un 
medic specialist (exclusiv 
stomatolog), pe chintile de venit 

Sector: 
Sănătate  

 

Rezultat 

O.G. 5.1 

Ponderea populației în vârstă de 16 ani 
și peste care nu au putut să consulte un 
medic specialist după motivul invocat în 
totalul persoanelor de 16 ani și peste. 

Pentru a surprinde nevoia nesatisfăcută 
de examinare medicală, Eurostat include 
în analiză doar următoarele trei motive 
invocate: "resurse financiare", "lista de 

M&E SNISRS: Sexe, Chintile de venit. 

De asemenea, indicatorul va fi 
dezagregat pe grupe de vârstă (poate 
următoarele: 16-24, 16+, 18-44, 45-54, 
55-64, 65+, 75+, 18-64). 

Notă: Pentru categoria de vârstă 75 de 
ani și peste pot exista anumite dificultăți 
statistice ca urmare a dimensiunii 
eșantionului și a neacoperirii 

INS, ACAV/EU-SILC 
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așteptare" și ”distanță prea mare” 
(toate cele trei categorii sunt cumulate). 

Autodeclarată înseamnă că persoana 
este cea care evaluează dacă a necesitat 
sau nu un consult medical (excluzând 
îngrijirile stomatologice), dar nu a 
beneficiat de acesta sau nu a încercat să-
l obțină.  

gospodăriilor colective de către 
anchetele realizate la nivel de 
gospodării private.  

Indicatorul va fi dezagregat după o 
singură variabilă, deoarece încrucișarea 
a două sau mai multe variabile ar putea 
avea ca rezultat valori nefiabile din 
cauza numărului redus de observații. 

35. Sănătate Procentul persoanelor de 16 ani și 
peste care nu au putut să consulte un 
medic stomatolog, pe chintile de 
venit 

Nu este 
cazul 

Ponderea populației în vârstă de 16 ani 
și peste care nu au putut să consulte un 
medic stomatolog după motivul invocat 
în totalul persoanelor de 16 ani și peste. 

Pentru a surprinde nevoia nesatisfăcută 
de îngrijire stomatologică, Eurostat 
include în analiză doar următoarele trei 
motive invocate: "resurse financiare", 
"lista de așteptare" și "distanță prea 
mare” (toate cele trei categorii sunt 
cumulate). 

Faptul că imposibilitatea de a consulta 
un medic stomatolog este autodeclarată 
înseamnă că persoana este cea care 
evaluează dacă a necesitat sau nu un 
consult stomatologic, dar nu a beneficiat 
de acesta sau nu a încercat să-l obțină. 

M&E SNISRS: Nu este cazul 

Indicatorul va fi dezagregat după: Sexe; 
Grupe de vârstă (poate următoarele): 
16-24, 16+, 18-44, 45-54, 55-64, 65+, 
75+, 18-64) și Chintile de venit. 

Notă: Pentru categoria de vârstă 75 de 
ani și peste pot exista anumite dificultăți 
statistice ca urmare a dimensiunii 
eșantionului și a neacoperirii 
gospodăriilor colective de către 
anchetele realizate la nivel de 
gospodării private.  

Indicatorul va fi dezagregat după o 
singură variabilă, deoarece încrucișarea 
a două sau mai multe variabile ar putea 
avea ca rezultat valori nefiabile din 
cauza numărului redus de observații. 

INS, ACAV/EU-SILC 

36. Sănătate Raportul anual dintre numărul de 
vizite prenatale și numărul de nașteri 

Nu este 
cazul  

Indicatorul măsoară numărul de 
controale prenatale furnizate de medici, 
asistenți medicali/moașe și alți membri 
ai personalului sanitar și care sunt 
înregistrate de CNAS pentru anul de 
referință raportat la numărul de sarcini 
înregistrate în aceeași perioadă. 

Nu este cazul MS/CNPP 

37. Sănătate Procentul femeilor care până la 
naștere au avut cel puțin 3 vizite 
prenatale 

Nu este 
cazul  

Procentul femeilor care până la naștere 
au avut cel puțin 3 controale prenatale 
furnizate de medici, asistenți medicali și 
alți membri ai personalului sanitar în 

Alte dezagregări, dacă sunt disponibile: 
Tip sistem de sănătate (public, privat) 

MS/CNPP 
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sistemul privat și public de sănătate și 
care sunt înregistrate de CNAS pentru 
anul de referință. 

38. Sănătate Cheltuieli curente cu sănătatea, 
măsurate ca:  

a. PCS pe locuitor,  

b. Pondere în PIB,  

c. Ponderea în cheltuieli publice. 

 

Sector: 
Sănătate  

 

Resurse  

O.G. 5.1, 
5.2 & 5.3. 

Cheltuieli curente pentru sănătate 
înseamnă cheltuielile pentru consum 
final al unităților rezidente pentru 
bunuri și servicii de sănătate, inclusiv 
bunuri și servicii de sănătate furnizate 
direct către persoane individuale, 
precum și servicii de sănătate colective. 
Cheltuielile curente de sănătate (CHE) 
reprezintă cheltuielile legate de 
sănătate din bugetul de stat, bugetele 
locale, bugetele de asigurări sociale și 
asigurările de sănătate 
voluntare/facultative, cheltuielile 
instituțiilor non-profit în serviciul 
gospodăriilor populației, cheltuieli 
specifice ale întreprinderilor, plățile 
directe ale populației și cheltuieli ale 
unor unități/instituții nerezidente 
pentru populația rezidentă. Exportul de 
bunuri și servicii medicale (către unități 
nerezidente) este exclus, în schimb 
importul de bunuri și servicii medicale 
pentru consum final este inclus.  

M&E SNISRS: Niciuna 

 

INS utilizează date din 
surse administrative și 
cercetări ale INS pentru 
elaborarea conturilor de 
sănătate pe baza 
metodologiei ”Sistemul 
Conturilor de Sănătate” 
(SCS 2011). Indicatorii sunt 
furnizați anual conform 
Regulamentului (UE) 
2015/359 de toate statele 
membre pe baza unui 
Chestionar Comun privind 
Conturile de Sănătate în 
cadrul unei colectări de 
date comune a Eurostat, 
OCDE și OMS.  

INS, date din surse 
administrative (Ministerul 
Finanțelor, Ministerul 
Sănătății, Casa Națională 
de Asigurări de Sănătate) și 
date de anchetă 
(Activitatea unităților 
sanitare, Ancheta 
bugetelor de familie). 

39. Locuire Rata deprivării severe de locuire Sector: 
Locuire  

 

Consecință 

O.G. 6.1 

Procentul populației care trăiește într-o 
locuință considerată a fi 
supraaglomerată și care se confruntă, în 
același timp, cu cel puțin una din 
deprivările de locuire. 

Deprivarea de locuire măsoară 
deficiențele locuinței, și se calculează 
făcând referire la gospodăriile care 
prezintă scurgeri de apă prin acoperișul 

M&E SNISRS: Grad de urbanizare, 
Regiuni de dezvoltare (NUTS2); 

Sexe; Grupe de vârstă; 

Nivelul de sărăcie: Nu este/Este expus 
riscului de sărăcie; 

Tipul și componența gospodăriei;  

Statutul proprietății; 

INS, ACAV/EU-SILC. 
Indicatorul va fi furnizat de 
INS/Eurostat. 
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imobilului, igrasie sau podele 
deteriorate; nu au baie/duș în interior și 
nici grup sanitar de folosință proprie în 
interior sau o locuință considerată prea 
întunecoasă, cu lumină naturală 
insuficientă. Conform definiției din 
Eurostat, rata de supraaglomerare este 
definită ca procentul populației care 
trăiește într-o gospodărie 
supraaglomerată.  

Se consideră că o persoană trăiește într-
o gospodărie supraaglomerată dacă 
aceasta nu dispune de un număr minim 
de camere egale cu: 
- O cameră pentru familie;  
- O cameră pentru fiecare cuplu din 
gospodărie; 
- O cameră pentru fiecare persoană 
singură cu vârsta de 18 ani sau peste;  
- O cameră pentru fiecare două 
persoane de același sex, cu vârsta între 
12-17 ani;  
- O cameră pentru fiecare persoană cu 
vârsta între 12-17 ani neinclusă în 
categoria anterioară;  
- O cameră pentru câte doi copii cu 
vârsta sub 12 ani. 

Chintile de venit. 

40. Locuire Rata deprivării de locuire Nu este 
cazul 

Rata deprivării de locuire măsoară 
deficiențele locuinței, și se calculează 
făcând referire la gospodăriile care 
prezintă scurgeri de apă prin acoperișul 
imobilului, igrasie sau podele 
deteriorate; nu au baie/duș în interior și 
nici grup sanitar de folosință proprie în 
interior sau o locuință considerată prea 
întunecoasă, cu lumină naturală 
insuficientă. 

Grad de urbanizare, Regiuni de 
dezvoltare (NUTS2); 

Sexe; Grupe de vârstă; 

Nivelul de sărăcie: Nu este/Este expus 
riscului de sărăcie; 

Tipul și componența gospodăriei;  

Statutul proprietății. 

INS, ACAV/EU-SILC. 
Indicatorul va fi furnizat de 
INS/Eurostat. 
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41. Locuire Rata de supra-aglomerare Sector: 
Locuire  

 

Consecință 

O.G. 6,1. 

Conform definiției din Eurostat, rata de 
supraaglomerare este definită ca 
procentul populației care trăiește într-o 
gospodărie supraaglomerată.  
Se consideră că o persoană trăiește într-
o gospodărie supraaglomerată dacă 
aceasta nu dispune de un număr minim 
de camere egale cu: 
- O cameră pentru familie;  
- O cameră pentru fiecare cuplu din 
gospodărie; 
- O cameră pentru fiecare persoană 
singură cu vârsta de 18 ani sau peste;  
- O cameră pentru fiecare două 
persoane de același sex, cu vârsta între 
12-17 ani;  
- O cameră pentru fiecare persoană cu 
vârsta între 12-17 ani neinclusă în 
categoria anterioară;  
- O cameră pentru câte doi copii cu 
vârsta sub 12 ani. 

M&E SNISRS: Grad de urbanizare, 
Regiuni de dezvoltare (NUTS2); 

Sexe; Grupe de vârstă; 

Nivelul de sărăcie: Nu este/Este expus 
riscului . 

Alte dezagregări: Tipul și componența 
gospodăriei; Statutul proprietății.  

INS, ACAV/EU-SILC. 
Indicatorul va fi furnizat de 
INS/Eurostat. 

42. Locuire 

Servicii 
Sociale 

Numărul de familii/indivizi din 
locuințe sociale 

Sector: 
Locuire  

 

Rezultat 

O.G. 6,2. 

Numărul beneficiarilor de locuințe 
sociale raportat de autoritățile publice 
locale: familii și persoane, pe grupe mari 
de vârstă (adulți, copii). 
Definiția locuinței sociale utilizată în 
SNISRS poate fi folosită ca bază de 
pornire pentru a agrea o definiție 
comună utilizată în calcularea 
indicatorului, deoarece fondul de 
locuințe utilizat de autoritățile publice 
locale (precum locuințele de urgență, 
locuințele cu caracter social pentru 
tineri, locuințe tip container etc.) nu se 
încadrează în standardele locuinței 
sociale conform legislației. 

M&E SNISRS: Regiune de dezvoltare 
(NUTS2), Județ, Localitate;  

Grupe mari de vârstă ale beneficiarilor 
(adulți, copii); 

Alte caracteristici socio-economice vor 
fi discutate 

MLPDA - Date colectate 
printr-o nouă anchetă - 
Anchetă 
specială/recensământ 
administrativ al locuințelor 
sociale.  

Calcularea indicatorului 
este posibilă în baza unui 
cadru normativ ce ar stabili 
obligativitatea de 
raportare a informațiilor cu 
privire la locuințele sociale, 
definite conform legii nr. 
114/1996, de către 
autoritățile publice locale. 
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Legea nr. 114/1996 (art.2 lit. c): 
„Locuință socială: Locuință care se 
atribuie cu chirie subvenționată unor 
persoane sau familii, a căror situație 
economică nu le permite accesul la o 
locuință în proprietate sau închirierea 
unei locuințe în condițiile pieței”. 
Exercițiile de colectare de date 
anterioare (de exemplu pentru SNISRS) 
pot fi analizate pentru a determina cea 
mai bună metodologie. 
În viitor, se are în vedere calcularea unui 
indicator care să reflecte și serviciile 
primite de beneficiari, de tipul:  
Numărul beneficiarilor de locuințe 
sociale care au beneficiat de servicii 
personalizate de asistență prin 
intermediul unui plan de management 
de caz.. Noi aranjamente instituționale și 
fluxuri de date ar fi necesare în acest 
scop. 

Având în vedere efortul 
considerabil necesar 
colectării datelor, 
recomandăm raportarea 
indicatorului o dată la 3 
ani. 

În lipsa unui cadru 
normativ, indicatorul 
poate fi colectat doar prin 
aplicarea de chestionare 
autorităților administrației 
publice locale. Însă, 
presupune un proces 
dificil, într-un timp 
considerabil, cu o rată de 
răspuns redusă și o marjă 
de eroare mare cu privire la 
date. Așadar, în lipsa unui 
sistem periodic de 
raportare obligatorie a 
datelor de către 
autoritățile administrației 
publice locale, indicatorul 
va putea fi raportat numai 
după realizarea unei 
analize. 

43. Locuire Numărul cererilor pentru locuințe 
sociale, dintre care cereri eligibile 

Sector: 
Locuire  

 

Rezultat 

O.G. 6.2. 

Numărul cererilor pentru locuințe 
sociale, per total și după cereri eligibile, 
raportat de autoritățile locale.  

Definiția locuinței sociale utilizată în 
SNISRS poate fi folosită ca bază de 
pornire pentru a agrea o definiție 
comună utilizată în calcularea 
indicatorului, deoarece fondul de 
locuințe utilizat de autoritățile publice 
locale (precum locuințele de urgență, 
locuințele cu caracter social pentru 
tineri, locuințe tip container etc.) nu se 

M&E SNISRS: Regiune de dezvoltare 
(NUTS2), Județ, Localitate. 

MLPDA - Date colectate 
printr-o nouă anchetă - 
Anchetă 
specială/recensământ 
administrativ al locuințelor 
sociale.  

Calcularea indicatorului 
este posibilă în baza unui 
cadru normativ ce ar stabili 
obligativitatea de 
raportare a informațiilor cu 
privire la locuințele sociale, 
definite conform legii nr. 
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încadrează în standardele locuinței 
sociale conform legislației. 

Exercițiile de colectare de date 
anterioare (e.g., pentru SNISRS) pot fi 
analizate pentru a determina cea mai 
bună metodologie. 

Legea nr. 114/1996 (art.2 lit. c): 
„Locuință socială: Locuință care se 
atribuie cu chirie subvenționată unor 
persoane sau familii, a căror situație 
economică nu le permite accesul la o 
locuință în proprietate sau închirierea 
unei locuințe în condițiile pieței”. 

 

114/1996, de către 
autoritățile publice locale. 

Având în vedere efortul 
considerabil necesar 
colectării datelor, 
recomandăm raportarea 
indicatorului o dată la 3 
ani. 

În lipsa unui cadru 
normativ, indicatorul 
poate fi colectat doar prin 
aplicarea de chestionare 
autorităților administrației 
publice locale. Însă, 
presupune un proces 
dificil, într-un timp 
considerabil, cu o rată de 
răspuns redusă și o marjă 
de eroare mare cu privire la 
date. Așadar, în lipsa unui 
sistem periodic de 
raportare obligatorie a 
datelor de către 
autoritătile administrației 
publice locale, indicatorul 
va putea fi raportat numai 
după realizarea unei 
analize. 

44. Locuire Stocul de locuințe sociale, din care 
finalizate sau în curs de construire 

Sector: 
Locuire  

 

Rezultat 

O.G. 6.2. 

Numărul de locuințe sociale existent, din 
care numărul de locuințe finalizate sau 
în curs de construire în anul de referință, 
raportat de autoritățile publice locale.  

Definiția locuinței sociale utilizată în 
SNISRS poate fi folosită ca bază de 
pornire pentru a agrea o definiție 
comună utilizată în calcularea 
indicatorului, deoarece fondul de 
locuințe utilizat de autoritățile publice 

M&E SNISRS: Stadiul locuinței (finalizată 
sau în curs de construcție) 

MLPDA - Date colectate 
printr-o nouă anchetă - 
Anchetă 
specială/recensământ 
administrativ al locuințelor 
sociale. 

MLPDA transmite 
semestrial rapoarte cu 
privire la locuințele sociale 
construite din bugetul de 
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locale (precum locuințele de urgență, 
locuințele cu caracter social pentru 
tineri, locuințe tip container etc.) nu se 
încadrează în standardele locuinței 
sociale conform legislației. 

Legea nr. 114/1996 (art.2 lit. c): 
„Locuință socială: Locuință care se 
atribuie cu chirie subvenționată unor 
persoane sau familii, a căror situație 
economică nu le permite accesul la o 
locuință în proprietate sau închirierea 
unei locuințe în condițiile pieței”. 
Exercițiile de colectare de date 
anterioare (e.g., pentru SNISRS) pot fi 
analizate pentru a determina cea mai 
bună metodologie. 

stat, dar nu are o evidență 
a fondului de locuințe 
sociale existente și a noilor 
unități construite din 
bugetul local.  

Calcularea indicatorului 
este posibilă în baza unui 
cadru normativ ce ar stabili 
obligativitatea de 
raportare a informațiilor cu 
privire la locuințele sociale, 
definite conform legii nr. 
114/1996, de către 
autoritățile publice locale. 

Având în vedere efortul 
considerabil necesar 
colectării datelor, 
recomandăm raportarea 
indicatorului o dată la 3 
ani. 

În lipsa unui cadru 
normativ, indicatorul 
poate fi colectat doar prin 
aplicarea de chestionare 
autorităților administrației 
publice locale. Însă, 
presupune un proces 
dificil, într-un timp 
considerabil, cu o rată de 
răspuns redusă și o marjă 
de eroare mare cu privire la 
date. Așadar, în lipsa unui 
sistem periodic de 
raportare obligatorie a 
datelor de către 
autoritățile administrației 
publice locale, indicatorul 
va putea fi raportat numai 
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după realizarea unei 
analize. 

45. Locuire Persoane fără adăpost, inclusiv copii Sector: 
Locuire  

 

Rezultat 

O.G. 6.3. 

Numărul persoanelor care „din motive 
singulare sau cumulate de ordin social, 
medical, financiar-economic, juridic ori 
din cauza unor situații de forță majoră, 
trăiesc în stradă, locuiesc temporar la 
prieteni sau cunoscuți, se află în 
incapacitate de a susține o locuință în 
regim de închiriere ori sunt în risc de 
evacuare, se află în instituții sau 
penitenciare de unde urmează ca, în 
termen de 2 luni, să fie externate, 
respectiv eliberate și nu au domiciliu ori 
reședință” (Legea asistenței sociale, Art. 
6(z)). 

M&E SNISRS: Localitate; 

Vârsta (categorie pentru copiii cu vârste 
între 0-17 ani)  

Tipologia ETHOS a lipsei de adăpost: 
Fără adăpost (fără niciun tip de 
adăpost); fără locuință (cu un loc de 
dormit temporar, în instituții sau 
adăposturi); locuiesc în locuințe 
nesigure (persoane care se confruntă cu 
amenințarea excluziunii, din cauza 
nesiguranței chiriei, a evacuărilor, a 
violenței domestice); locuiesc în 
locuințe necorespunzătoare (caravane 
sau locuri de campare ilegale, în 
locuințe necorespunzătoare, în 
aglomerări foarte mari); posibil alte 
caracteristici socio-demografice. 

MLPDA - Date colectate 
printr-o nouă anchetă - 
Anchetă specială privind 
persoanele fără adăpost.  

46. Participare 
socială 

Toleranța față de grupurile 
minoritare 

Sector: 
Participare 
socială  

 

Consecință  

O.G. 7.2. 

Procentul persoanelor care nu indică o 
distanțare socială față de grupurile 
minoritare  

Întrebarea din WVS: „Pe lista următoare 
sunt trecute diferite grupuri de 
persoane. Ați putea, vă rugăm, să alegeți 
pe aceia pe care nu i-ați dori ca vecini? 
Persoane dependente de 
droguri/persoane de rasă diferită de a 
dvs./persoane care au SIDA/ imigranți/ 
muncitori în străinătate/ homosexuali/ 
persoane având o religie diferită de a 
dvs./ alcoolici înrăiți/ cupluri 
necăsătorite care locuiesc împreună/ 
persoane care vorbesc o limbă diferită.” 

Întrebarea din EVS: „Pe lista următoare 
sunt trecute diferite grupuri de 

M&E SNISRS: Sexe, Vârstă sau posibil 
alte caracteristici socio-demografice 

RQSA & ICCV, anchete 
WVS/EVS 
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persoane. Ați putea, vă rugăm, să alegeți 
pe aceia pe care nu i-ați dori ca vecini? 
Persoane de rasă diferită de a dvs./ 
alcoolici înrăiți/ imigranți/ muncitori din 
străinătate/ persoane dependente de 
droguri/ homosexuali/ creștini/ 
musulmani/ evrei/ țigani.” 

47. Participare 
socială 

Apartenența la organizații de 
voluntariat 

Sector: 
Participare 
socială  

 

Consecință  

O.G. 7.3. 

Procentul populației care aparține/ are 
un statut de membru activ în cel puțin o 
organizație de voluntariat. 

Întrebarea din WVS: „Vă voi citi în 
continuare o listă de organizații 
voluntare. Vă rog să îmi spuneți, pentru 
fiecare organizație, dacă sunteți 
membru activ, membru inactiv sau dacă 
nu sunteți membru al unei astfel de 
organizații. ”  

Întrebarea din EVS: „ V-aș ruga în 
continuare să vă uitați atent la 
următoarea listă de organizații 
voluntare și să-mi spuneți cărora dintre 
ele le aparțineți?  

M&E SNISRS: Sexe, Vârstă sau posibil 
alte caracteristici socio-demografice 

RQSA & ICCV, anchete 
WVS/EVS 
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Anexa 2. Prezentare sintetică a tipurilor și numărului indicatorilor 
de monitorizare a programelor MMPS pe sectoare 

 SECTOR: PERSOANE CU DIZABILITĂȚI Nr. tabele  

Sub-sector 1. Populația persoanelor cu dizabilități înregistrate cu certificat de handicap (număr, 
procent și distribuția procentuală a populației, cu mai multe dezagregări) 

33 

Numărul persoanelor cu dizabilități înregistrate cu certificat de handicap 15 

Procentul persoanelor cu dizabilități înregistrate cu certificat de handicap în totalul populației  8 

Distribuția procentuală a persoanelor cu dizabilități înregistrate cu certificat de handicap 10 

SECTOR: PROTECȚIA COPILULUI  Nr. tabele 

Sub-sector 1. Indicatori privind serviciile de prevenire a separării de părinți 2 

Număr de copii beneficiari ai serviciilor de prevenire a separării de părinți 1 

Distribuția copiilor beneficiari ai serviciilor de prevenire a separării de părinți 1 

Sub-sector 2. Copii părăsiți în maternități și în alte unități sanitare 3 

Număr de copii părăsiți în maternități și în alte unități sanitare 2 

Distribuția copiilor părăsiți în maternități și în alte unități sanitare 1 

Sub-sector 3. Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate 12 

Număr total de familii plecate la muncă în străinătate 1 

Distribuția familiilor plecate la muncă în străinătate 1 

Număr total de copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate 9 

Distribuția copiilor care provin din familii plecate la muncă în străinătate și care se află în 
sistemul de protecție specială 

1 

Sub-sector 4. Indicatori privind situații de abuz, neglijare, exploatare a copiilor 26 

Număr de cazuri de abuz, neglijare, exploatare a copiilor (total și după tip de situație, cu mai 
multe dezagregări) 

22 

Distribuția procentuală a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare a copiilor 4 

Sub-sector 5. Indicatori privind sistemul de protecție specială (numărul, procentul și structura 
beneficiarilor, numărul serviciilor și al angajaților, cu diferite dezagregări) 

24 

Număr de beneficiari ai sistemului de protecție specială (cazuri active) 2 

Număr de beneficiari ai serviciilor de tip familial/de tip rezidențial (cazuri active) 5 

Procentul de beneficiari în servicii de tip familial (cazuri active) din total beneficiari 2 

Structura populației de beneficiari ai sistemului de protecție specială (cazuri active) 2 

Structura populației de beneficiari cu dizabilități ai sistemului de protecție specială (cazuri 
active) 

1 

Număr de beneficiari cu dizabilități ai sistemului de protecție specială (cazuri active) 1 

Număr de beneficiari noi în sistemul de protecție specială (la final de an) 2 
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Număr de servicii de tip rezidențial pentru beneficiarii sistemului de protecție specială (la final 
de an) 

2 

Număr de personal angajat al Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
(DGASPC) în departamentul “Protecţia Copilului” (la final de an) 

2 

Număr de personal din aparatul propriu angajat al DGASPC în departamentul "Protecția 
Copilului" (la final de an) 

1 

Număr de Asistenţi Maternali Profesionişti ai DGASPC în departamentul "Protecția Copilului" (la 
final de an) 

1 

Număr de personal în centre de plasament angajat al DGASPC în departamentul "Protecția 
Copilului" (la final de an) 

1 

Număr de personal în alte servicii angajat al DGASPC în departamentul "Protecția Copilului" (la 
final de an) 

1 

Distribuția personalului angajat al Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
(DGASPC) în departamentul “Protecţia Copilului” (la final de an) 

1 

Sub-sector 6. Indicatori privind adopția  15 

Număr de copii adoptabili (sentințe definitive)  4 

Număr de copii adoptați conform procedurii de adopție națională sau internațională  5 

Structura populației de copii adoptați (la final de an) 2 

Procentul copiilor adoptați în totalul copiilor adoptabili 3 

Număr de familii/persoane pentru adopție (cu atestate în vigoare la final de an)  1 

Sub-sector 7. Copii care săvârșesc fapte penale 23 

Număr de copii care săvârșesc fapte penale (la final de an) 1 

Număr de copii care săvârșesc fapte penale/infracțiuni și răspund penal (la final de an) 9 

Număr de copii care au săvârșit fapte penale/infracțiuni și nu răspund penal (la final de an) 9 

Distribuția procentuală a persoanelor care săvârșesc fapte penale și răspund/nu răspund penal 
(la final de an) 

2 

Procentul persoanelor care săvârșesc fapte penale și răspund/nu răspund penal în totalul de 
beneficiari ai sistemului de protecție specială (la final de an) 

2 

SECTOR: BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Nr. tabele 

Sub-sector 1. Indicatori privind beneficiile de asistență socială pentru prevenirea și combaterea 
sărăciei și a riscului de excluziune socială/beneficii de asistență socială pentru persoane 
singure și familii cu venituri reduse  

56 

Numărul de familii beneficiare de transferuri sociale bazate pe testarea mijloacelor (alocații 
pentru susținerea familiei, venitul minim garantat și ajutoarele pentru încălzirea locuinţei) 
(medie anuală între valorile de la sfârșitul lunii) 

1 

Numărul de familii beneficiare ale ajutoarelor sociale pentru asigurarea venitului minim 
garantat (VMG)/de alocații pentru susținerea familiei (ASF)/de ajutoarele pentru încălzirea 
locuinței (medie anuală între valorile de la sfârșitul lunii) 

9 

Numărul de persoane din familiile beneficiare de ajutoarelor sociale pentru asigurarea venitului 
minim garantat (VMG)/de alocații pentru susținerea familiei (ASF)/pentru care se plătesc 

5 
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contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate (medie anuală între valorile de la sfârșitul 
lunii) 

Ponderea procentuală a numărului de persoane din familiile beneficiare de ajutoarelor sociale 
pentru asigurarea venitului minim garantat (VMG) din populație/de alocații pentru susținerea 
familiei (ASF) din populație (medie anuală între valorile de la sfârșitul lunii) 

6 

Distribuția procentuală a familiilor beneficiare de ajutorul social pentru asigurarea venitului 
minim garantat (VMG)/pentru susținerea familiei (ASF) (pe baza mediei anuale între valorile 
de la sfârșitul lunii) 

3 

Numărul de copii din familii beneficiare de alocații pentru susținerea familiei (medie anuală între 
valorile de la sfârșitul lunii) 

1 

Numărul de beneficiari de ajutoare financiare plătite din bugetul MMJS/de urgență plătite din 
bugetul MMJS (număr anual) 

2 

Cheltuieli pentru transferuri sociale bazate pe testarea mijloacelor defalcare pe tip de beneficiu: 
alocații pentru susținerea familiei, venitul minim garantat și ajutoarele pentru încălzirea 
locuinţei (sume anuale) 

1 

Cheltuieli cu ajutoarele sociale și contribuţiile pentru asigurările sociale de sănătate pentru 
asigurarea venitului minim garantat (VMG)/cu alocația pentru susținerea familiei 
(ASF)/pentru încălzirea locuinței/ajutoarele financiare plătite din bugetul MMJS/ajutoarele de 
urgență plătite din bugetul MMJS (sume anuale) 

8 

Total drept curent cu ajutoarele sociale pentru asigurarea venitului minim garantat 
(VMG)/pentru susținerea familiei (ASF) (sume anuale) 

2 

Cheltuieli totale cu beneficiile pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune 
socială (sumă anuală) 

1 

Procentul cheltuielilor cu beneficiile pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de 
excluziune socială în totalul cheltuielilor guvernamentale (pe baza sumelor anuale) 

2 

Cheltuiala medie lunară pe familie beneficiar pentru ajutorul social (VMG)/pentru alocația de 
susținere a familiei (ASF)/pentru ajutorul de încălzire a locuinței/pentru ajutoarele financiare 
și de urgență din bugetul MMJS 

4 

Valoarea medie lunară pe familie beneficiar pentru ajutorul social pentru asigurarea venitului 
minim garantat (VMG)/pentru alocația de susținere a familiei (ASF) 

2 

Estimare număr de familii/persoane unice beneficiare de transferuri sociale bazate pe testarea 
mijloacelor (alocații pentru susținerea familiei, venitul minim garantat și ajutoarele pentru 
încălzirea locuinţei) (medie anuală între valorile de la sfârșitul lunii) 

2 

Estimare ponderea procentuală a numărului de persoane unice beneficiare de transferuri 
sociale bazate pe testarea mijloacelor (alocații pentru susținerea familiei, venitul minim 
garantat și ajutoarele pentru încălzirea locuinţei) din populatia totală (medie anuală între 
valorile de la sfârșitul lunii) 

2 

Estimarea total drept curent pentru transferuri sociale bazate pe testarea mijloacelor (alocații 
pentru susținerea familiei, venitul minim garantat și ajutoarele pentru încălzirea locuinţei) 
(suma anuală) 

1 

Estimarea valoarea medie lunară pe familie beneficiar de transferuri sociale bazate pe testarea 
mijloacelor (alocații pentru susținerea familiei, venitul minim garantat și ajutoarele pentru 
încălzirea locuinţei) 

1 
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Estimarea total cheltuiala pentru transferuri sociale bazate pe testarea mijloacelor (alocații 
pentru susținerea familiei, venitul minim garantat și ajutoarele pentru încălzirea locuinţei) 
(suma anuală) 

1 

Estimarea cheltuiala medie lunară pe familie beneficiar de transferuri sociale bazate pe testarea 
mijloacelor (alocații pentru susținerea familiei, venitul minim garantat și ajutoarele pentru 
încălzirea locuinţei) 

1 

Estimarea procentuală a cheltuielilor de transferuri sociale bazate pe testarea mijloacelor 
(alocații pentru susținerea familiei, venitul minim garantat și ajutoarele pentru încălzirea 
locuinţei) din produsul intern brut (PIB), cheltuieli publice și cheltuieli cu protecția socială 

1 

Sub-sector 2. Indicatori privind beneficiile de asistență socială pentru susținerea copilului și a 
familiei privind nașterea, educația și întreținerea copilului/beneficii de asistență socială pentru 
familiile cu copii  

52 

Număr de beneficiari (copii) ai beneficiilor universale de asistență socială pentru susținerea 
copiilor/pentru drepturile curente pentru beneficiile universale de asistență socială pentru 
susținerea copiilor (număr anual) 

2 

Numărul de beneficiari (copii) ai alocației de stat pentru copii/ai alocației lunare de plasament/ai 
indemnizației pentru creșterea copilului/ai stimulentului de inserție/ai indemnizației de 
acomodare în vederea adopției (medie anuală între valorile de la sfârșitul lunii) 

15 

Ponderea procentuală a beneficiarilor (copii) ai indemnizației pentru creșterea copilului/ai 
alocației de stat pentru copii/ai stimulentului de inserție (medie anuală între valorile de la 
sfârșitul lunii) 

3 

Numărul de beneficiari (părinți) ai contribuțiilor pentru asigurările de sănătate aferente 
indemnizației pentru creșterea copilului/ai contribuțiilor pentru asigurările de sănătate 
aferente beneficiarilor de indemnizație de acomodare în vederea adopției (medie anuală între 
valorile de la sfârșitul lunii)  

2 

Numărul cumulat de beneficiari (copii) ai indemnizației pentru creșterea copilului și 
stimulentului de inserție (medie anuală între valorile de la sfârșitul lunii) 

2 

Ponderea procentuală cumulată a beneficiarilor (copii) ai indemnizației pentru creșterea 
copilului și stimulentului de inserție (medie anuală între valorile de la sfârșitul lunii) 

1 

Cheltuieli cu alocația de stat pentru copii/alocația lunară de plasament/indemnizația pentru 
creșterea copilului/contribuțiile pentru asigurările de sănătate aferente beneficiarilor de 
indemnizaţii pentru creşterea copilului/stimulentul de inserție/indemnizaţia de acomodare în 
vederea adopției/contribuţiile pentru asigurările de sănătate aferente beneficiarilor de 
indemnizaţii de acomodare în vederea adopției (sumă anuală) 

9 

Total drept curent pentru alocația de stat pentru copii/indemnizația pentru creșterea 
copilului/stimulentul de inserție pentru creșterea copilului (sumă anuală) 

4 

Gradul de acoperire al alocației de stat pentru copii 1 

Cheltuieli totale cu beneficiile pentru susținerea copilului și familiei privind nașterea, educația 
și întreținerea copiilor (sumă anuală) 

2 

Procentul cheltuielilor cu beneficiile pentru susținerea copilului și familiei privind nașterea, 
educația și întreținerea copiilor în totalul cheltuielilor guvernamentale/cu protecția socială 
(pe baza sumelor anuale) 

2 

Cheltuiala medie lunară (pe copil) pentru indemnizația de acomodare în vederea adopției 
(medie anuală între valorile de la sfârșitul lunii) 

1 
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Cheltuiala medie lunară (pe copil) pentru alocația de stat pentru copii/alocația lunară de 
plasament/indemnizația de creștere a copilului/stimulentul de inserție 

4 

Valoarea medie lunară (pe copil) pentru alocația de stat pentru copii/alocația lunară de 
plasament/indemnizația de creștere a copilului/stimulentul de inserție 

4 

Sub-sector 3. Indicatori privind beneficiile de asistență socială pentru persoanele cu dizabilități  46 

Numărul de beneficiari de beneficii (categorice) de asistență socială pentru persoane cu 
dizabilităti plătite din bugetul de stat 

1 

Numărul de beneficiari ai sprijinului lunar pentru creșterea copilului, acordat pentru părinții sau 
copiii cu handicap/ai indemnizației pentru însoțitorii persoanelor cu handicap vizual grav/ai 
indemnizației pentru adulți cu handicap grav și accentuat/ai bugetului personal 
complementar pentru adulții cu handicap grav, accentuat și mediu/ai indemnizației lunare de 
hrană pentru persoane cu HIV sau SIDA/ai indemnizației lunare de hrană pentru copii cu HIV 
sau SIDA/ai alocației de hrană pentru copii cu handicap HIV/SIDA/ai prestațiilor sociale 
acordate părintelui, tutorelui sau persoanei care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului 
cu handicap grav, accentuat și mediu  

22 

Cheltuieli cu sprijinul lunar pentru creșterea copilului, acordat pentru părinții sau copiii cu 
handicap/indemnizația pentru însoțitorii persoanelor cu handicap vizual grav/indemnizația 
pentru adulți cu handicap grav și accentuat/bugetul personal complementar pentru adulții cu 
handicap grav, accentuat și mediu/indemnizația lunară de hrană pentru persoane cu HIV sau 
SIDA/alocația de hrană pentru copii cu handicap HIV sau SIDA/prestațiile sociale acordate 
părintelui, tutorelui sau persoanei care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap 
grav, accentuat și mediu  

7 

Total drept curent pentru sprijinul lunar pentru creșterea copilului, acordat pentru părinții sau 
copiii cu handicap/cu indemnizaţia lunară de hrană cuvenită persoanelor cu HIV sau SIDA 
(sumă anuală) 

2 

Cheltuieli totale cu beneficiile speciale pentru persoane cu dizabilități: sumă anuală, pondere în 
PIB/cheltuieli publice/cheltuieli cu protecția socială 

2 

Cheltuiala medie lunară pentru sprijinul lunar în vederea creșterii copilului, acordat părinților 
sau copiilor cu handicap/indemnizația acordată însoţitorilor persoanelor cu handicap vizual 
grav/indemnizația acordată adulților cu handicap grav şi accentuat/bugetul personal 
complementar acordat adulților cu handicap grav/alocația de hrană pentru copii cu handicap 
HIV sau SIDA/indemnizaţia lunară de hrană cuvenită persoanelor cu HIV sau SIDA/cu 
prestațiile sociale acordate părintelui, tutorelui sau persoanei care se ocupă de creşterea şi 
îngrijirea copilului cu handicap grav, accentuat și mediu 

7 

Distribuția procentuală a cheltuielilor cu beneficiile speciale pentru persoane cu dizabilități (pe 
baza sumelor anuale) 

1 

Procentul cheltuielilor cu beneficiile speciale pentru persoanele cu dizabilități în totalul 
cheltuielilor guvernamentale/cheltuielilor cu protecția socială  

2 

Valoare medie lunară pentru sprijinul lunar în vederea creșterii copilului, acordat părinților sau 
copiilor cu handicap/cu indemnizația lunară de hrană cuvenită persoanelor cu HIV sau SIDA 

2 

SECTOR: SERVICII SOCIALE Nr. tabele 

Sub-sector 1. Furnizorii de servicii sociale acreditați  41 

Numărul furnizorilor de servicii sociale acreditați/furnizorilor de servicii sociale acreditați care 
administrau servicii sociale licențiate/furnizorilor de servicii sociale acreditați care nu aveau 

34 
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înființate servicii sociale sau nu dețineau licență de funcționare pentru serviciul social (itemi 
per total și după furnizori publici/privați)  

Structura furnizorilor de servicii sociale acreditați/furnizorilor de servicii sociale acreditați care 
administrau servicii sociale licențiate/furnizorilor de servicii sociale acreditați care nu aveau 
înființate servicii sociale sau nu dețineau licență de funcționare pentru serviciul social  

3 

Procentul furnizorilor cu servicii sociale licențiate în totalul furnizorilor de servicii sociale 
acreditați 

4 

Sub-sector 2. Servicii sociale cu licență de funcționare 48 

Numărul serviciilor sociale licențiate care funcționau la 31 Decembrie (itemi per total, după 
public/privat și după fiecare tip de organizare) (date la final de an) 

23 

Structura serviciilor sociale licențiate care funcționau la 31 Decembrie (date la final de an) 5 

Numărul de persoane asistate lunar prin acordarea de subvenții pentru asociații şi fundații 
acordate din bugetul M.M.J.S. (medie anuală între valorile la sfârșitul lunii) 

1 

Cheltuielile cu subvențiile pentru asociații şi fundații acordate din bugetul M.M.J.S. (sumă 
anuală) 

1 

 Cheltuielile cu finanțarea unor investiții și reparații capitale ale centrelor de zi și rezidențiale 
(sumă anuală) 

4 

Numărul centrelor pentru care s-au finanțat unele cheltuieli de investiții și reparații capitale ale 
centrelor de zi și rezidențiale 

4 

Numărul localităților în care funcționau servicii sociale licențiate 2 

Numărul localităților urbane/rurale în care funcționau servicii sociale licențiate 2 

Numărul de servicii sociale licențiate pentru persoane vârstnice, care funcționau la 31 
Decembrie (date anuale)  

1 

Numărul de servicii sociale licențiate pentru copii și familii cu copii, care funcționau la 31 
Decembrie (date anuale)  

1 

Numărul de servicii sociale licențiate pentru persoane cu dizabilități, care funcționau la 31 
Decembrie (date anuale)  

1 

Numărul de servicii sociale licențiate pentru victimele violenței domestice, care funcționau la 
31 Decembrie (date anuale)  

1 

Numărul de servicii sociale licențiate pentru persoane fără adăpost, care funcționau la 31 
Decembrie (date anuale)  

1 

Numărul de servicii sociale licențiate pentru alte categorii de beneficiari, care funcționau la 31 
Decembrie (date anuale)  

1 

SECTOR: PENSII  Nr. tabele 

Sub-sector 1. Sistemul total de pensii publice  33 

Numărul mediu de pensionari în Sistemul Total de Pensii Publice/pensionarilor de asigurări 
sociale de stat și agricultori (medie anuală) 

3 

Numărul efectiv de pensionari în Sistemul Total de Pensii Publice/pensionarilor de asigurări 
sociale de stat și agricultori (date de la finalul lunii decembrie) 

15 

Structura numărului mediu/efectiv de pensionari în Sistemul Total de Pensii Public 9 
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Valoarea pensiei conform deciziei în Sistemul Total de Pensii Publice 2 

Pensie medie lunară în Sistemul Total de Pensii Publice 4 

Sub-sector 2. Sistemul de pensii al asigurărilor sociale de stat 25 

Numărul mediu de pensionari în Sistemul Asigurărilor Sociale de Stat (medie anuală) 2 

Numărul efectiv de pensionari în Sistemul Asigurărilor Sociale de Stat (la finalul lunii Decembrie) 14 

Structura numărului mediu/efectiv de pensionari în Sistemul Asigurărilor Sociale de Stat 5 

Valoarea pensiei conform deciziei în Sistemul Asigurărilor Sociale de Stat 1 

Pensie medie lunară în Sistemul Asigurărilor Sociale de Stat 3 

Sub-sector 3. Fostul sistem de pensii al agricultorilor 21 

Numărul mediu de pensionari proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor (medie 
anuală) 

2 

Numărul efectiv de pensionari proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor (date la 
finalul lunii Decembrie)  

10 

Structura numărului mediu/efectiv de pensionari din fostul sistem de pensii al agricultorilor 5 

Valoarea pensiei conform deciziei din fostul sistem de pensii al agricultorilor 1 

Pensie medie lunară în Sistemul de Pensii al Agricultorilor 3 

Sub-sector 4. Indemnizațiile și sporurile acordate conform legilor nr. 49/1991 și 44/1994 
(veterani de război, invalizi de război, văduve de război) 

9 

Numărul lunar de beneficiari de pensii și indemnizaţii (sporuri etc.) prevăzute în legi speciale (la 
finalul lunii decembrie) 

1 

Valoarea totală lunară a drepturilor prevăzute în legi speciale (sumă pentru luna Decembrie) 1 

Valoarea medie a drepturilor prevăzute în legi speciale (medie pentru luna Decembrie) 1 

Numărul mediu de beneficiari ai Indemnizațiilor şi sporurilor acordate cf. legii nr. 49/1991 şi legii 
nr. 44/1994 (Veteranii de război, Invalizii şi văduvele de război) (la finalul lunii Decembrie) 

1 

Valoarea medie a drepturilor pentru beneficiari ai Indemnizațiilor şi sporurilor acordate cf. legii 
nr. 49/1991 şi legii nr. 44/1994 (Veteranii de război, Invalizii şi văduvele de război) (medie 
pentru luna Decembrie) 

1 

Valoarea totală lunară a drepturilor (indemnizaţii, sporuri, rente)/a Indemnizațiilor/a 
Sporurilor/a Rentelor pentru beneficiari ai Indemnizațiilor şi sporurilor acordate cf. legii nr. 
49/1991 şi legii nr. 44/1994 (Veteranii de război, Invalizii şi văduvele de război) (pentru luna 
Decembrie) 

4 

Sub-sector 5. Pensii de serviciu prevăzute de legi speciale  8 

Numărul lunar de beneficiari de pensii de serviciu prevăzute în legi speciale (la finalul lunii 
Decembrie) 

1 

Valoarea totală lunară (BASS,BS) a pensiilor de serviciu prevăzute în legi speciale (sumă pentru 
luna Decembrie) 

1 

Valoarea medie (BASS,BS) a pensiilor de serviciu prevăzute în legi speciale (medie pentru luna 
Decembrie) 

1 
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Cheltuiala medie/totală lunară din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (inclusiv drepturi repuse 
în plată) pentru pensiile de serviciu prevăzute în legi speciale 

2 

Cheltuiala medie/totală lunară din Bugetul de Stat (inclusiv drepturi repuse în plată) pentru 
pensiile de serviciu prevăzute în legi speciale 

2 

Cheltuiala totală lunară (BASS,BS inclusiv drepturi repuse în plată) pentru pensiile de serviciu 
prevăzute în legi speciale (sumă pentru luna Decembrie) 

1 

Sub-sector6. Sistemul de pensii private  24 

Numărul de asigurați din Registrul Participanților la fondurile de pensii administrate privat (Pilon 
II) 

7 

Numărul de participanți repartizați aleatoriu la fondurile de pensii administrate privat (Pilon II) 1 

Structura populației de asigurați din Registrul Participanților la fondurile de pensii administrate 
privat (Pilon II) 

4 

Contribuțiile totale (RON/EUR) virate la fondurile de pensii administrate privat  2 

Contribuția medie lunară în RON/EUR la Pilonul II a asiguraților din Registrul Participanților 2 

Estimare contribuția medie lunară în RON/EUR la Pilonul II a asigurațior din Registrul 
Participanților 

2 

Estimarea procentuală a cheltuielilor (contributii, comision CNPP) pentru fondurile de pensii 
administrate privat (pilon 2) în produsul intern brut (PIB), cheltuieli publice și cheltuieli cu 
protecția socială 

1 

Structura contribuțiilor totale virate la fondurile de pensii administrate privat (RON) 1 

Venit asigurat (RON/EUR) 2 

Venit mediu asigurat (RON/EUR) 2 

SECTOR: ȘOMAJ Nr. tabele 

Sub-sector 1. Situație șomaj înregistrat 48 

Număr de șomeri înregistrați la ATOFM (total/neplătiți/care au beneficiat de indemnizație de 
șomaj de 50% sau 75% din indicatorul social de referință/șomeri pe termen 
lung/femei/bărbați, grupe de vârstă, cu diferite dezagregări) 

31 

Structura populației de șomeri înregistrați 5 

Procentul șomerilor neindemnizați în numărul total de șomeri 2 

Procentul șomerilor de lungă durată în totalul șomerilor/șomerilor tineri (sub 25 de 
ani)/adulților șomeri (de minim 25 de ani) înregistrați la ATOFM  

3 

Numărul total de șomeri noi (intrări) în evidența ANOFM 2 

Numărul total de șomeri care au ieșit din evidența ANOFM 2 

Rata șomajului înregistrat 3 

Sub-sector 2. Măsuri de prevenire a șomajului  2 

Numărul de persoane care au beneficiat de servicii de plasare a personalului disponibilizate  2 

Sub-sector 3. Măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă  98 

Numărul total de persoane cuprinse în măsuri active de stimulare a ocupării forței de muncă 11 
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Numărul de persoane încadrate în muncă prin intermediul Programului Național de Ocupare a 
Forței de Muncă (per total și pe diferite categorii) 

68 

Structura populației de beneficiari încadrați în muncă prin intermediul Programului Național de 
Ocupare 

5 

Procentul de persoane încadrate în muncă din totalul de persoane cuprinse în măsuri active de 
stimulare a ocupării forței de muncă 

1 

Numărul estimat de persoane încadrate în muncă prin intermediul Programului Național de 
Ocupare 

3 

Numărul de persoane aflate în căutare de loc de muncă și care au participat la Bursele Locurilor 
de Muncă 

1 

Numărul de persoane încadrate în muncă ca urmare a participării la Bursele Locurilor de Muncă  1 

Informații detaliate cu privire la Bursa Generală a Locurilor de Muncă/Bursa Locurilor de Muncă 
pentru Absolvenți/Bursele Locurilor de Muncă organizate pentru diferite meserii sau ramuri 
de activitate diverse/Bursa Locurilor de Muncă pentru persoane cu dizabilități/Bursele 
Locurilor de Muncă pentru grupurile țintă (date anuale) 

5 

Sub-sector 4. Program special de ocupare pentru localități urbane  3 

Numărul de persoane încadrate în muncă prin Programul special de ocupare pentru localități 
urbane 

1 

Numărul estimat de persoane încadrate în muncă prin Programul special de ocupare pentru 
localități urbane 

1 

Procentul de persoane încadrate în muncă din numărul estimat de persoane de încadrat prin 
Programul special de ocupare pentru localități urbane 

1 

Sub-sector 5. Program special de ocupare pentru localități rurale  3 

Numărul de persoane încadrate în muncă prin Programul special de ocupare pentru localități 
rurale 

1 

Numărul estimat de persoane încadrate în muncă prin Programul special de ocupare pentru 
localități rurale  

1 

Procentul de persoane încadrate în muncă din numărul estimat de persoane de încadrat prin 
Programul special de ocupare pentru localități rurale  

1 

Sub-sector 6. Programul special de ocupare pentru comunități cu număr mare de etnici romi 3 

Numărul de persoane încadrate în muncă prin Programul special de ocupare pentru comunități 
cu număr mare de etnici romi 

1 

Numărul estimat de persoane încadrate în muncă prin Programul special de ocupare pentru 
comunități cu număr mare de etnici romi 

1 

Procentul de persoane încadrate în muncă din numărul estimat de persoane de încadrat prin 
Programul special de ocupare pentru comunități cu număr mare de etnici romi 

1 

Sub-sector 7. Programul special de ocupare pentru elevi și studenți 6 

Numărul de persoane încadrate în muncă prin Programul special de ocupare pentru elevi și 
studenți 

3 

Numărul estimat de persoane încadrate în muncă prin Programul special pentru elevi și studenți 1 
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Procentul de persoane încadrate în muncă din numărul estimat de persoane de încadrat prin 
Programul special de ocupare pentru elevi și studenți 

1 

Numărul de convenții încheiate prin Programul special de ocupare pentru elevi și studenți în 
baza Legii nr. 72/2007  

1 

Sub-sector 8. Aplicarea prevederilor legii nr. 355/2013 6 

Numărul de stagiari încadrați pe locurile de muncă vacante declarate de angajatori 1 

Numărul de stagiari încadrați, pe locurile de muncă vacante declarate de angajatori, în primele 
4 luni de înregistrarea în evidența AOFM 

1 

Numărul de convenții aferente pentru contractele de stagii profesionale încheiate în baza Legii 
nr. 335/201 

4 

Sub-sector 9. Programe de formare profesională 28 

Numărul de persoane cuprinse în programele de formare profesională organizate de ANOFM 
(total și după fiecare tip de furnizor) 

8 

Numărul de șomeri care au beneficiat de servicii gratuite de formare profesională 3 

Numărul de beneficiari de servicii gratuite de formare profesională, alții decât șomerii 1 

Numărul de participanți care nu beneficiază de gratuitate pentru serviciile de formare 
profesională 

1 

Structura populației de beneficiari ai programelor de formare profesională organizate de 
ANOFM 

2 

Structura populației de șomeri care au beneficiat de servicii gratuite de formare profesională 2 

Numărul de persoane beneficiare de servicii gratuite de evaluare a competențelor 1 

Numărul de persoane care au abandonat programele de ucenicie pe parcursul desfășurării 
acestora 

1 

Numărul total de persoane încadrate în muncă ca urmare a finalizării cursurilor de formare 
profesională sau proceselor de evaluare și certificare a competențelor  

4 

Numărul de contracte de ucenicie încheiate  1 

Numărul de convenții încheiate pentru persoanele incluse în programele de ucenicie la locul de 
muncă 

1 

Numărul de programe gratuite de formare profesională organizate de ANOFM 2 

Procentul programelor gratuite de formare profesională organizate de ANOFM 1 

Sub-sector 10. Migrația forței de muncă prin rețeaua EURES 11 

Numărul de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în statele europene, care au 
beneficiat de mediere din partea consilierilor EURES 

7 

Numărul de lucrători mediați prin rețeaua EURES 4 
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Anexa 3. Abordarea din transferul datelor despre programe din 
șabloanele standard  
Analiza situației actuale sau a modelului existent privind sursele de date disponibile a identificat un 
aranjament nestructurat, în care fiecare componentă a sistemului interacționează cu celelalte. Pentru 
transferul de date se folosesc instrumente simple/învechite, în principal fișiere Excel foarte simple și sunt 
accesate diverse surse de date, din diferite departamente ale ministerului.  

 

Diagramă 5. Fluxul existent de la surse de date la rapoarte statistice și apoi la indicatori de M&E 

SISTEME  OPERATIONALE 
(administreaza decizii de eligibilitate, licentiere, 

acreditare, certificate, decizii si ordine de plata, etc):

ANPD, ANPDCA, ANOFM, 
ANPIS, CNPP, REGISTRUL FUNIZORILOR SI 

SERVICIIOR SOCIALE .... 

SISTEME  CONTABILE 
(raportare executie bugetara)

(administreaza cheltuieli directe legate de prestatii/
servicii sociale si alte cheltuieli administrative):

ANPD, ANPDCA, ANOFM, 
ANPIS, CNPP .....

ANCHETE SI STUDII 
STATISTICE  si DATE DE LA 

ALTE ORGANIZATII (Statistica, 
Primarii, DGASPC-uri, Furnizori 

de servicii sociale)

Nivel surse de date

Fisa/raport de monitorizare 1 
(anual, semestrial, etc.)

Indicatori de program si contextuali propusi prin proiect

Fisa/raport de monitorizare N 
(anual, semestrial, etc.) Alte rapoarte si 

date deschise 
pe departament 

sau cros-MM

Nivel fise de 
monitorizare, raportare si 

date deschise MM:
uzual datele sunt transmise 

in format EXCEL neunitar 
si necorelat cros MM; 
datele sunt prelucrate 

manual pentru obtinerea 
fiselor de monitorizare; 

datele nu au format unitar 
(chiar daca pot proveni din 

aceasi sursa depinde de 
cine cere) si pot sa prezinte 
adevaruri “diferite” si au un 

risc de eroare in cascada  

....

 
 

În actualul flux sunt multe fișiere, preponderent Excel, dar și fișiere text (PDF) transferate de la agenții sau 
departamente (din minister) către departamentele care se ocupă de rapoartele statistice. Principalele 
surse de date sunt departamentele de contabilitate din cadrul agențiilor, cel mai probabil ca urmare a 
unor stimulente mai puternice pentru raportarea ce ține de execuția bugetară. Cea mai des folosită 
dezagregare este cea teritorială, e.g. județe.  

În cadrul acestei analize a modelului existent s-a identificat și că ministerul se află în fazele incipiente 
(concept și contract de finanțare) ale unui proiect numit „Hub-ul de servicii sociale”, care va fi finanțat din 
fonduri europene. Pentru viitorul sistem de M&E va fi foarte important ca acest hub să includă 
componente de data warehouse, analize și raportări complexe. Diagrama de mai jos este extrasă din 
documentul conceptual al proiectului „Hub-ul de servicii sociale”.  
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Diagramă 6. Arhitectura IT funcțională a viitorului Hub al serviciilor sociale (din proiectul tehnic pregătit 
de minister) 

 
 
Diagrama de mai jos prezintă fluxurile recomandate pentru viitoarea implementare a sistemului de M&E, 
pe baza experienței internaționale, a propriei noastre experiențe și a viitorului proiect al Hub-ului de 
servicii sociale.  
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Diagramă 7. Fluxuri propuse pentru viitoarea implementare a sistemului de M&E 

SISTEME  OPERATIONALE 
(administreaza decizii de eligibilitate, licentiere, 

acreditare, certificate, decizii si ordine de plata, etc):

ANPD, ANPDCA, ANOFM, 
ANPIS, CNPP, REGISTRUL FUNIZORILOR SI 

SERVICIIOR SOCIALE .... 

SISTEME  CONTABILE 
(raportare executie bugetara)

(administreaza cheltuieli directe legate de prestatii/
servicii sociale si alte cheltuieli administrative):

ANPD, ANPDCA, ANOFM, 
ANPIS, CNPP .....

ANCHETE SI STUDII 
STATISTICE  si DATE DE LA 

ALTE ORGANIZATII (Statistica, 
Primarii, DGASPC-uri, Furnizori 

de servicii sociale)

Nivel surse de date

Fisa/raport de monitorizare 1 
(anual, semestrial, etc.) Indicatori de program si contextuali propusi prin proiect

Fisa/raport de monitorizare N 
(anual, semestrial, etc.)

Alte rapoarte si 
date deschise 

pe departament 
sau cros-MM

Nivel raportare si date deschise MM:
mecanisme avansate de automatizare (se elimina prelucrarile manuale); datele sunt preluate unitar din datawarehouse; se pot utiliza atat rapoarte EXCEL cat si 

instrumente avansate de analiza si statistica; riscul de multiple adevaruri si/sau erori in cascada este eliminat   

....DEPOZIT DE DATE (DATAWAREHOUSE) cros minister (si instrumente analiza-raportare)
 componente ce vor fi implementate in HUB SERVICII MINISTER

datele vor fi transmise 
uzual prin integrare - 
interoperabilitate

 
 

Modelul elaborat în cadrul proiectului de asistență tehnică poate fi descris ca unul pilot, sau un prototip, 
fiind creat în spiritul unei implementări viitoare cu volume mari de date primare transferate dinspre 
sursele de date către data warehouse-ul sistemului de M&E. Datele primare sunt transformate, 
normalizate și încărcate într-un tabel de servicii/beneficii încrucișate din care indicatorii de M&E sunt 
calculați și pregătiți pentru a fi prezentați, conform cu parametrii introduși în fișierele descriptive care 
sunt citite și interpretate de generatorul de indicatori. Însă implementarea integrală a indicatorilor de 
M&E va fi un proces de durată, cu două motoare cheie: echipa de M&E și echipa de raportare IT (analiză 
de business). Echipă „completă” înseamnă atunci când sistemul IT pentru M&E va fi integrat cu toate 
componentele sale și cu sursele de date (și sistemul de M&E va genera automat majoritatea indicatorilor). 
Trebuie subliniat faptul că, așa cum s-a arătat și în actualul raport de monitorizare, pentru o perioadă vor 
exista mai multe etape de implementare pentru diferitele seturi de indicatori (unele mai automatizate, 
altele care implică mai multe activități manuale), iar aceste etape/stadii vor depinde de sursele de date, 
de disponibilitatea și calitatea datelor și de resursele umane. Pe baza experiențelor altor țări, 
implementarea IT ar putea dura 5-10 ani, în funcție de capacitatea/abilitățile celor două echipe cheie și 
de resursele financiare.  

În următoarea perioadă, care probabil va dura 2-3 ani, până ce prima versiune a viitorului proiect al Hub-
ului de servicii sociale va fi implementată, următoarele două abordări vor trebui să coexiste pentru a 
calcula și prezenta indicatorii de M&E:  

Abordarea existentă, în care indicatorii sunt calculați, parțial manual, și prezentați pe baza datelor 
colectate și pregătite pentru buletinul statistic – am putea spune că aceasta este o abordare indirectă, 
deoarece indicatorii nu sunt calculați pe baza datelor primare;  
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Modelul prezentat aici, care face tranziția către data warehouse și abordarea bazată pe volume mari, 
propusă în prototip - aceasta este o abordare directă, deoarece indicatorii sunt calculați automat și 
pregătiți pentru a fi prezentați din date primare (din surse de date) (care vor fi încărcate în faza următoare 
într-un data warehouse) și prin intermediul unui generator de rapoarte. 
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Anexa 4. Poziționarea Unității de M&E în organigramă 
Hotărârea de Guvern nr. 81/2020 a fost publicată și oferă detalii despre restructurarea Ministerului Muncii 
și Protecției Sociale, așa cum a fost acesta redenumit la finalul anului 2019. Din perspectiva sistemului de 
M&E, cea mai importantă prevedere se referă la fuziunea Direcției Politici Servicii Sociale, care până acum 
a coordonat activitatea din domeniul politicilor privind incluziunea socială, cu Direcția Politici Beneficii 
Sociale, care au devenit Direcția Politici pentru Familie, Egalitate de Șanse, Servicii și Prestații Sociale. În 
plus, pe site-ul MMPS a fost publicată noua organigramă (mai jos captura de ecran, în română). 

 
Pe lângă Direcția nou creată prin fuziunea celor două Direcții pentru Politici Servicii Sociale și Beneficii de 
asistență socială, imaginea de mai sus mai prezintă și faptul că sub directa coordonare a ministrului va 
funcționa o Direcție Planificare Strategică, Studii și Statistici (DPSSS). Această entitate pare să semene cu 
ce recomandăm noi în cadrul proiectului. Însă Regulamentul intern de organizare și funcționare nu a fost 
încă actualizat. În ROF-ul din 2017 această structură nu este inclusă, ea fiind o nouă dezvoltare 
instituțională. Având în vedere că la momentul de față nu există informații despre cum va funcționa DPSSS 
vom ilustra, cu ajutorul unei organigrame, nu doar relațiile ierarhice, ci și tipurile de activități pe care 
DPSSS ar trebui să le desfășoare pentru a prelua responsabilitățile de Secretariat Tehnic în cadrul 
mecanismului național de promovare a incluziunii sociale, și responsabilitățile de M&E necesare pentru a 
implementa sistemul de M&E, cu indicatorii de incluziune socială. 
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Diagramă 8. Propunere de poziționare a Unității de M&E în organigrama restructurată a MMPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru  

Coordonatorul Mecanismului național de 
promovare a incluziunii sociale 

Coordonatorul Comisiei Naționale privind 
Incluziunea Socială 

Direcția Planificare Strategică, 
Studii și Statistici 

ST al Comisiei Naționale 
privind Incluziunea Socială 

Unitate de M&E care 
gestionează toate cele trei 

componente de M&E 
(Directorul în calitate de 

coordonator tehnic al CNIS 

Personal: consilieri pe politici, 
experți în științe sociale, 

statisticieni) 

Membrii Comisiei 
Naționale privind 

Incluziunea Socială 

Reprezentanți ai 
agențiilor și 
autorităților 

coordonate de MMPS 
(ANOFM, ANPIS, 

ANDPDCA etc.) și ai 
ministerelor de linie 

(MS, MEC, MLPDA etc.) 

Dublă reprezentare: 
decidenți (secretari de 

stat, directori) și 
experți tehnici  

 

Membri ai Comisiei 
Naționale privind 

Incluziunea Socială 

Reprezentanți ai 
structurilor, agențiilor 

și autorităților 
coordonate de MMPS 

(ANOFM, ANPIS, 
ANDPDCA etc.) și ai 
ministerelor de linie 
(MS, MEC, MLPDA 

etc.) 

Dublă reprezentare: 
decidenți (secretari de 

stat, directori) și 
experți tehnici  

 

 

Comisia Națională de Incluziune Socială 

ST ANPIS al Comisiilor Județene 
privind Incluziunea Socială 

  

Coordonatorul din 
Instituțiile Prefectului al 

Comisiei Județene privind 
Incluziunea Socială 

Membrii Comisiilor 
Județene privind 

Incluziunea Socială 

 

Comisiile Județene privind 
Incluziunea Socială 

Departamentele de date din 
cadrul agențiilor și 

autorităților coordonate de 
MMPS (componenta de 

monitorizare a programelor 
MMPS) 

 

Departamentele de date din 
cadrul agențiilor și 

autorităților coordonate de 
MMPS (componenta de 

monitorizare a programelor 
MMPS) 
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Anexa 5. Instrumente pentru colectarea de date din surse noi  
 
Chestionar de cartografiere a structurii serviciilor publice de asistență socială din cadrul primăriilor 
 

Județul  Cod județ  Localitatea  Cod SIRSUP  

        
Numele complet al serviciului public de 

asistență socială  

  

Adresa  Telefon  Fax  Email  

        

Numele conducătorului unității  

 
Q1. Sub ce formă este organizat serviciul public de asistență socială la nivelul primăriei 
dvs.? 

• direcție .............................................................................................. 1 
• serviciu .............................................................................................. 2 
• compartiment ................................................................................... 3 
• birou ................................................................................................. 4 
• nu există o structură specializată ci doar personal  

cu atribuții în domeniul asistenței sociale ........................................ 5 

Q2. Serviciul public de asistență socială din subordinea primăriei dvs. are personalitate 
juridică? 

• Da .................................................................. 1 
• Nu.................................................................. 2 
 
 

Q3. Pentru fiecare categorie din tabelul următor vă rugăm să indicați care este numărul de posturi prevăzute în organigrama SPAS și care este numărul de posturi vacante în prezent. 

 Nr. posturi Nr. posturi cu studii 
superioare 

Nr. asistenți sociali cu studii 
superioare 

Nr. asistenți sociali cu studii 
medii 

Total Vacante Total Vacante Total Vacante Total Vacante 
A. Personal angajat al serviciilor, compartimentelor și 

birourilor SPAS 
        

B. Personal angajat al centrelor sociale și altor unități de 
servicii sociale specializate din cadrul SPAS 

        

C. Personal angajat al altor instituții aflate în subordinea SPAS 
(creșe, cabinete medicale școlare, unități medico-sociale, 
spitale etc.) 
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Pentru fiecare angajat cu atribuții în domeniul asistenței sociale din cadrul serviciilor, compartimentelor și birourilor SPAS vă rugăm să completați informațiile din tabelul A de mai jos.  
Tabel A - Structura SPAS – Informații despre angajați  
Nr. 
Crt. A B C D E F G H I J K 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
 
A. Numele angajatului [MENȚIONAȚI ÎN CLAR] 
B. Structura din cadrul SPAS în care este angajat 
[MENȚIONAȚI ÎN CLAR] 
C. În ce sub-domeniu al asistenței sociale își desfășoară 
activitatea? [RĂSPUNS MULTIPLU] 
1. Prestații 
2. Asistența copilului și familiei 
3. Asistența persoanelor cu dizabilități 
4. Asistența persoanelor vârstnice 
5. Asistența persoanelor adulte 
6. Asistența comunitară 
7. Asistența romilor 
8. Autoritatea tutelară 
9. Asistența medicală 
10. Alte, menționați în clar care 
D. În ce alte domenii mai are responsabilități? 
[MENȚIONAȚI ÎN CLAR] 
0. Nici unul 
E. Categoria de angajat 
1. Funcționar public de conducere 
2. Funcționar public de execuție 
3. Personal  

contractual de conducere 
4. Personal contractual de execuție 
F. Funcția 
1. Director/dir. executiv/dir. adj 
2. Șef serviciu 
3. Șef birou 
4. Consilier, expert, inspector și asimilați 
5. Referent de specialitate și asimilați 
6. Referent și asimilați 
7. Alta, menționați în clar care 
G. Gradul profesional (doar pentru funcțiile publice de 
execuție) 
1. superior 
2. principal 
3. asistent 
4. debutant 
H. Genul: 1. Masculin 2. Feminin 
I. Vârsta (în ani împliniți) 
J. Nivelul de educație 
1. Studii gimnaziale 
2. Școală profesională 
3. Liceu 

4. Școală postliceală 
5. Studii universitare 
K. Domeniul în care a absolvit studii universitare 1. 
Asistență socială 
2. Sociologie 
3. Psihologie/Psihopedagogie 
4. Drept 
5. Științe economice 
6. Științe administrative/politice 
7. Alte științe socio-umaniste 
8. Științe ale naturii 
9. Științe tehnice și inginerești 
10. Alt domeniu
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Chestionar privind locuințele sociale sau alte locuințe publice administrate de consiliile locale  
 
Date de identificare: localitate, județ, persoană de contact, număr de telefon, email  
 

I. Locuințe sociale  

• Numărul total de locuințe sociale la 31 Decembrie  
• Numărul total de locuințe sociale ocupate la 31 Decembrie  
• Numărul total anual de aplicații pentru locuințe sociale (total până la 31 Decembrie) 
• Numărul total anual de aplicații pentru locuințe sociale declarate eligibile (total până la 31 

Decembrie) 
De atașat o decizie a Consiliului Local privind criteriile, punctajul și modul de selecție pentru a beneficia 
de locuințe sociale  
 
I.a. În blocuri de locuințe  

• Numărul total de locuințe sociale în blocuri de locuințe la 31 Decembrie  
• Numărul total de locuințe sociale ocupate în blocuri de locuințe la 31 Decembrie  
• Din număr total de locuințe sociale în blocuri de locuințe: ocupate de beneficiari cu venituri 

scăzute 
• Din număr total de locuințe sociale în blocuri de locuințe: în locuințe construite înainte de 1990, 

stoc la 31 Decembrie 
• Din numărul de locuințe construite înainte de 1990: în cămine de nefamiliști 
• Din număr total de locuințe sociale în blocuri de locuințe: în locuințe construite după 1990, stoc 

la 31 Decembrie 
• Numărul total de persoane în locuințe din blocuri la 31 Decembrie 
• Numărul total de familii în locuințe din blocuri la 31 Decembrie 
• Mărimea medie a spațiului locuibil în locuințe din blocuri la 31 Decembrie 
• Valoarea medie lunară a chiriei (RON) 
• Valoarea medie a plăților făcute de beneficiari (RON)  

 
I.b. Alte tipuri de locuințe (case naționalizate, foste colonii de muncitori, alte structuri)  

• Construite înainte de 1990 
• Construite după 1990  
• Numărul total de locuințe sociale de alte tipuri la 31 Decembrie  
• Numărul total de locuințe sociale de alte tipuri ocupate la 31 Decembrie  
• Din număr total de locuințe sociale de alte tipuri: ocupate de beneficiari cu venituri scăzute 
• Numărul total de persoane în locuințe sociale de alte tipuri la 31 Decembrie 
• Numărul total de familii în locuințe sociale de alte tipuri la 31 Decembrie 
• Mărimea medie a spațiului locuibil în locuințe sociale de alte tipuri la 31 Decembrie 
• Valoarea medie lunară a chiriei (RON) 
• Valoarea medie a plăților făcute de beneficiari (RON)  
• Numărul de locuințe care au baie comună  
• Numărul de locuințe care au bucătărie comună  
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II. Locuințe de serviciu – la 31 Decembrie  

• Numărul total de locuințe de serviciu la 31 Decembrie 
• Numărul total de locuințe de serviciu ocupare la 31 Decembrie 

De atașat o decizie a Consiliului Local privind criteriile, punctajul și modul de selecție pentru a beneficia 
de locuințe de serviciu.  
 
III. Locuințe de urgență – la 31 Decembrie 

• Număr total de locuințe de urgență  
• Număr total de locuințe de urgență ocupate  

De atașat o decizie a Consiliului Local privind criteriile, punctajul și modul de selecție pentru a beneficia 
de locuințe de urgență  
 
IV. Servicii pentru persoane fără adăpost – la 31 Decembrie/per total an 

• Număr de adăposturi de noapte pentru adăposturi pentru săraci și persoane fără adăpost 
(coordonate de orice organizație)? 

• Capacitatea adăposturilor) 
• Care este gradul de ocupare?  
• Care a fost numărul total de beneficiari unici în cursul anului?  
• Ce alte servicii pentru persoane fără adăpost există în localitatea dumneavoastră?  
• Câte persoane au beneficiat în cursul anului de alte servicii pentru persoane fără adăpost – 

beneficiari unici?  
• Ce alte servicii pentru prevenirea pierderii adăpostului există în localitatea dumneavoastră?  
• Câte persoane au beneficiat în cursul anului de serviciile pentru prevenirea pierderii 

adăpostului– beneficiari unici?  
 
V. Politici generale de locuire  

• Există o strategie/un document de planificare în localitatea dumneavoastră care adresează 
problema locuințelor sociale? 1. Da. 2. Nu 

• Vă rugăm să atașați o copie a acestui document sau să ne scrieți numele și să inserați un link 
web către acest document. (câmp deschis)  

• Aveți/ați avut în cursul acestui an o linie/capitol de buget dedicată locuințelor sociale 
(construire, renovare, întreținere)? 1. Da. 2. Nu 

• Care este valoarea acestei finanțări (RON)?  
• Care este valoarea asigurată de la bugetul central (RON)?  
• Care este valoarea asigurată de la bugetul local (RON)?  
• Pentru ce este această finanțare? 1. Dezvoltarea de noi locuințe sociale; 2. Renovarea stocului 

existent; 3. Întreținerea stocului existent 
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Anexa 6. Procesele de consultare 
Echipa din MMPS și echipa de experți au avut întâlniri periodice pentru a prezenta ultimele informații 
privind progresul proiectului. Au fost organizate mai multe ateliere de lucru consultative cu reprezentanții 
principalelor instituții publice care gestionează politicile de incluziune socială la nivel central și, ocazional, 
la nivel județean. Scopul acestor întâlniri a fost acela de a prezenta cadrul metodologic al diferitelor 
componente ale sistemului de M&E al incluziunii sociale și al analizei legislative, precum și rezultatele și 
constatările.  

Atelierele de lucru enumerate mai jos au fost organizate în cadrul proiectului:  

1. Atelierul „Elaborarea metodologiilor de monitorizare și evaluare și validarea acestora cu actorii 
relevanți” a fost organizat în februarie 2019. Echipa de proiect a pregătit și livrat prezentări în PPT privind 
structura proiectului, metodologia pentru monitorizarea și evaluarea SNISRS, lista indicatorilor pentru 
fiecare sector SNISRS, și o versiune a planului de evaluare pentru programele cheie ale MMPS. În timpul 
atelierului de lucru s-a colectat feedback, iar recomandările de follow-up au fost integrate și ele în sistemul 
de indicatori ai SNISRS. 

2. În iunie 2019 au fost organizate ateliere de lucru sectoriale. La fiecare din cele patru ateliere echipa de 
proiect a prezentat prima versiune a setului central de indicatori cheie de incluziune socială (versiunea 
inclusă în Raportul transmis ca Rezultat 1). Lista indicatorilor SNISRS a mai fost încă o dată discutată, 
fiecare din cele patru ateliere abordând două sectoare din SNISRS. Procesul de consultare și follow-up s-
a realizat printr-un schimb de email-uri cu participanții.  

3. Atelierul „Elaborarea și validarea unui sistem de incluziune socială” a fost organizat în iulie 2019. Echipa 
de proiect a avut o prezentare în PowerPoint despre „Setul central de indicatori cheie de incluziune 
socială”, care a integrat recomandările primite în precedentele faze de consultare și a invitat la o nouă 
rundă de contribuții din partea participanților.  

4. Atelierul de lucru „Aspecte legislative privind implementarea sistemelor revizuite de M&E a incluziunii 
sociale” a fost organizat în octombrie 2019. Echipa de proiect a pregătit și a oferit o prezentare în 
PowerPoint, în care au fost prezentate obiectivele și stadiul actual al analizei legislative, obiectivele și 
metodologia cercetării, precum și câteva provocări preliminarii identificate pentru sistemul revizuit de 
M&E. Feedback-ul a fost colectat în timpul atelierului și integrat în instrumentele de cercetare (ghiduri de 
interviu, formulare/chestionare).  

5. În noiembrie 2019 au fost organizate două ateliere de lucru privind primele constatări ale analizei 
legislative. Echipa de proiect a pregătit și oferit o prezentare în PowerPoint pentru două grupe diferite de 
reprezentanți instituționali: grupul de lucru inter-ministerial și un grup mai larg. Prezentarea s-a 
concentrat pe primele constatări legate de mecanismul național de promovare a incluziunii sociale și pe 
posibile recomandări de îmbunătățire a acestuia. În timpul atelierelor s-a colectat feedback, care a fost 
apoi integrat în procesul de cercetare în derulare.  

Echipa de proiect a avut mai multe întâlniri cu reprezentanții MMPS și ai autorităților aflate sub 
coordonarea MMPS care se ocupă de managementul datelor, pentru a stabili care este disponibilitatea 
datelor și structura datelor existente, dar și pentru a discuta despre posibilitățile de îmbunătățire a 
indicatorilor care măsoară programele oferite periodic de Minister.  
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Anexa 7. Instruirea organizată în cadrul proiectului de asistență 
tehnică  
Ca parte a proiectului de asistență tehnică, a fost organizat deja un seminar de instruire referitor la 
„Proiectarea și implementarea sistemelor de monitorizare și evaluare: aspecte teoretice și practice” cu 
module despre (i) sistemele de monitorizare, inclusiv diferențele dintre monitorizare și evaluare, 
elemente de avut în vedere atunci când se elaborează un sistem de M&E și tipuri de indicatori sociali, și 
(ii) tipuri de evaluare, incluzând evaluarea nevoilor, evaluarea proceselor, evaluarea impactului, analize 
cost-beneficiu, precum și întrebări de evaluare și opțiuni de proiectare a fiecărui tip de evaluare.  

Seminarul „Utilizarea instrumentelor de calcul tabelar în activitatea profesională” a fost organizat în cadrul 
proiectului cu privire la procesarea datelor în Excel, pentru a îmbunătăți procesul de colectare și compilare 
a datelor privind serviciile sociale (componenta de monitorizare a programelor MMPS). Acesta va fi 
organizat pentru o echipă tehnică din MMPS și va implica instruire despre cum se vor opera o serie de 
modificări la registrul furnizorilor de servicii sociale, pe care experții din minister le vor face singuri pe 
viitor. Aceste modificări sunt: (i) înlocuirea nomenclatorului furnizorilor de servicii sociale; (ii) înlocuirea 
nomenclatorului de servicii sociale; (iii) înlocuirea listei cu tipurile de servicii sociale; (iv) corectarea 
nomenclatorului SIRUTA pentru a evita duplicările sau datele de identificare greșite din cauza unor sate 
cu același nume din același județ sau din județe diferite; (v) corectarea codului de identificare a serviciilor, 
pentru a ține cont de județul de reședință, deoarece unii furnizori oferă același serviciu în mai multe 
județe; (vi) recodificarea județelor conform standardelor MMPS, ANPIS și CNPP; (vii) adăugarea unei 
coloane cu tipul organizațiilor; (viii) adăugarea unor formule noi.  

Seminarul „Utilizarea instrumentelor de analiză statistică (STATA) pentru managementul și analiza 
datelor” cuprinde un modul de inițiere în analiza datelor în STATA, pentru calcularea indicatorilor privind 
serviciile sociale, care s-a desfășurat deja și un modul suplimentar de instruire avansată în analiza de date 
în STATA, care urmează să fie organizat. Seminarul de inițiere va asigura deprinderea competențelor de 
bază în STATA necesare pentru: (i) a unifica bazele de date județene într-o singură bază de date națională 
și exportarea acestora în Excel; (ii) a verifica erorile din bazele de date și a genera rapoarte județene în 
Excel cu erorile identificate, astfel încât Excel-urile de la nivel județean să poată fi corectate de echipele 
județene; (iii) a calcula indicatorii privind serviciile sociale utilizând cele mai folosite comenzi din Stata 
(tabele cu medii, procente, valori absolute etc., în funcție de anumite tipuri de variabile).  

Ultima serie a activităților de instruire organizate pentru experții din MMPS (care pot face parte din echipa 
centrală a unității de M&E) se referă la:  

Instruirea avansată în analiză de date în STATA, pentru calcularea automată a (i) indicatorilor privind 
serviciile sociale, în șabloanele predeterminate, (ii) indicatorilor relevanți privind beneficiile sociale, în 
șabloanele predeterminate (iii) a indicatorilor privind persoanele cu dizabilități, în șabloanele 
predeterminate, (iv) și a celorlalți indicatori de incluziune socială relevanți pentru Strategia Națională 
privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei. Instruirea va ajuta echipa tehnică din minister să 
calculeze, pe viitor, acești indicatori și alte șabloane.  

Seminarul „Tehnici de raportare eficientă a datelor cantitative” privind raportarea și interpretarea datelor 
statistice, acoperind informații despre: (i) cum se fac tabele și grafice corect (pornind de la datele din 
componentele sistemului de M&E); (ii) cum se folosesc datele pentru a redacta rapoarte; (iii) redactarea 
rapoartelor.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competența face diferența! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social 
European 


	1. Introducere
	 Setul central de indicatori cheie de incluziune socială (de aici înainte denumiți „setul central” pentru întregul grup de indicatori sau „indicatorii cheie de incluziune socială” pentru măsurile individuale); acesta este un set cu un număr mic de in...
	 Componenta de Monitorizare și Evaluare a Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020 (Componenta de M&E a SNISRS).
	 Componenta de monitorizare a programelor MMPS (de aici înainte numită „componenta de monitorizare a programului”). Acesta este un sistem de monitorizare administrativă cu indicatori, pentru serviciile și prestațiile furnizate cu regularitate de Mini...
	Proiectul și-a propus să sprijine MMPS în eforturile sale de: (i) dezvoltare a propriului sistem de M&E; (ii) evaluare a organizării și reglementărilor aplicabile sistemelor de M&E, și formulare de recomandări pentru a le îmbunătăți, în vederea consol...
	 Asumarea noului model de M&E, ceea ce înseamnă măsurarea rezultatelor strategiilor și ale programelor, raportarea publică a acestora și demararea mai multor evaluări de program, cu metodologia deja schițată în cadrul proiectului de asistență tehnică;
	 Extinderea modelului pentru a furniza informații și a urmări următoarea strategie privind incluziunea socială și pentru cele câteva componente ale programului care încă nu au fost automatizate ca parte a proiectului;
	 Lansarea mai multor surse noi de date, după cum se descrie în planul de cercetare;
	 Creșterea numărului de indicatori puși la dispoziție prin intermediul metodologiilor propuse și a formulelor de calcul, precum și a numărului dezagregărilor și a valorilor raportate retrospectiv pentru mai mulți ani;
	 Revizuirea legislației care reglementează sistemele de M&E;
	 Instituirea de noi aranjamente interne privind datele și de noi protocoale inter-instituționale, pentru a asigura sustenabilitatea sistemelor în perioada următoare.
	2. Setul central de indicatori cheie de incluziune socială
	2.1. Metodologia

	 Indicatorii surprind esența problemei, și au o interpretare clară și acceptabilă din punct de vedere normativ;
	 Indicatorii sunt robuști și validați statistic;
	 Indicatorii sunt construiți pe date disponibile, putând fi supuși reviziei;
	 Indicatorii răspund intervențiilor de politică, însă nu sunt supuși manipulării.
	 La selecție, se acordă prioritate indicatorilor de consecință (outcome) de pe lista extinsă pentru M&E SNISRS/PSA, deși se regăsesc și câțiva indicatori de rezultat (output) și de resurse (input);
	 Setul central este cuprinzător și echilibrat la nivelul sectoarelor din SNISRS/PSA, punând accentul pe probleme de incluziune socială care ar putea deveni centrale în următorul ciclu de planificare a politicilor sociale;
	 Includ indicatori din toate cele 4 portofolii de indicatori sociali stabilite la nivelul UE (nu doar „portofoliul privind incluziunea socială”), deoarece SNISRS și PSA acoperă toate zonele serviciilor sociale publice;
	 Pentru majoritatea indicatorilor se poate face o comparație la nivel național, însă acesta nu este un criteriu de selecție/excludere, deoarece și situația specifică, la nivel național, trebuie măsurată.
	2.2. Lista indicatorilor
	2.3. Prezentare a disponibilității datelor și stadiul implementării
	2.4. Indicatori cheie de incluziune socială care nu sunt disponibili

	3. Componenta de M&E a SNISRS
	3.1. Obiectiv
	3.2. Design-ul componentei de M&E a SNISRS
	3.3. Metodologia componentei de monitorizare a SNISRS

	 Un cadru logic pentru intervențiile prevăzute în Plan, cu scopul de a diferenția între input-uri (resurse), output-uri (rezultate) și outcome-uri (consecințe) măsurabile derivate din O.G., O.S. și A.P;
	 Un set de indicatori, cu indicatori pentru fiecare nivel – input, output și outcome;
	 O listă finală validată a indicatorilor, stabilită prin intermediul unui atelier de lucru consultativ (februarie 2019) cu părțile interesate (Anexa 6);
	 Caracteristicile tehnice ale indicatorilor, ca de exemplu definiții, surse și furnizori de date, disponibilitate, puncte forte și puncte slabe etc. (fișele indicatorilor, Anexa 1 la Rezultatul 1).
	3.4. Lista indicatorilor de monitorizare SNISRS și stadiul raportării
	3.5. Stadiul implementării componentei de M&E a SNISRS
	3.6. Evaluarea măsurilor cheie din SNISRS

	 Resursele (input-urile) sunt definite ca toate resursele, monetare și nemonetare, investite într-o intervenție.
	 Rezultatele (output-urile) sunt definite ca rezultate directe pe termen scurt obținute dacă resursele sunt investite și activitățile prevăzute sunt desfășurate. Aceste rezultate sunt măsurabile în principal sub forma participanților implicați sau a ...
	 Consecințele sunt schimbările generale în comportament sau situație pe care le generează intervențiile. În acest model simplificat, consecințele și impactul sunt măsurate împreună (alte modele examinează consecințele ca măsuri de inventariere a schi...
	
	4. Componenta de monitorizare a programelor MMPS
	4.1. Obiective
	4.2. Metodologie

	 Calitatea indicatorilor, evaluată în raport cu următoarele principii: validitate, fiabilitate, măsurabilitate, caracterul obiectiv, disponibilitate, replicabilitate și alte principii asociate, discutate de obicei în literatura de specialitate privin...
	 Capacitatea indicatorilor de a fi urmăriți în mod dinamic;
	 Capacitatea de dezagregare teritorială28F ;
	 Relevanța în procesele de elaborare a politicilor, inclusiv a strategiilor, planurilor de acțiune și planurilor de activitate;
	 Accentul pus pe beneficiari, respectiv nevoia de a privi în mod constant numărul persoanelor/familiilor/gospodăriilor, în loc de a concentra eforturile de măsurătoare doar pe sumele cheltuite și pe tipurile/numărul activităților realizate. Acest asp...
	 Capacitatea de a include dezagregări pentru diferite grupuri vulnerabile. De exemplu, măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă includ deja anumite dezagregări privind persoanele rome, tinerii din sistemul special de protecție și alte grupuri...
	 Accentul pus pe consecințe și pe efecte;
	 Transparența și standardizarea prezentării datelor, cu definiții și instrucțiuni agreate de toate părțile implicate;
	 Activitatea de implementare s-a derulat în mai mulți pași: mai întâi, identificarea unor secțiuni sub-sectoriale pentru afișarea datelor, precum și indicatorii și dezagregările (detalii în sub-capitolul 4.3); în al doilea rând, crearea unor machete ...
	4.3. Lista indicatorilor și a tabelelor
	4.4. Machete de prezentare a datelor

	 Toate datele trebuie prezentate din perspectiva tendințelor istorice;
	 Din denumirile indicatorilor se înțelege clar ce măsoară și cum fac acest lucru (dincolo de informațiile suplimentare din metadate);
	 Nu sunt permise mai mult de 2 sau 3 dezagregări (de tipul vârstă, sex, elemente de identificare geografică) pentru intersecție (mai ales având în vedere că toate datele sunt prezentate în dinamică); în situații excepționale sunt folosite sub-tipuri ...
	 Acei indicatori relevanți pentru mai multe sectoare în același timp (precum indicatori care se referă la beneficii de asistență socială pentru persoane cu dizabilități, relevante atât pentru Beneficii de Asistență Socială, cât și pentru Protecția pe...
	 Fiecare filă va include hiperlink-uri inverse de la tabelul consultat la lista inițială de indicatori.
	4.5. Procesul de implementare
	4.6. Etape de implementare a sistemului de indicatori de program
	4.6.1. Soluția automatizată de procesare a datelor testată pentru sectorul „servicii sociale” (utilizând STATA și Excel)
	4.6.2. Soluția automatizată de procesare a datelor testată în sectorul „drepturile persoanelor cu dizabilități” și „pensii” (utilizând Excel și ORACLE)


	 Date despre beneficiile de asistență socială extrase din sistemul operațional SAFIR;
	 Date despre certificatele de dizabilitate extrase din sistemul operațional SAFIR;
	 Date despre asistența socială din Contabilitatea ANPIS care se regăsesc în Buletinele Statistice – formate Excel, mai multe pagini individuale pe prestație;
	 Date despre pensii extrase din sistemele operaționale CNPP de pensii publice (pilon 1) și contribuții pensii private (pilon 2), dar transmise în format Excel;
	 Date din Registrul Furnizorilor de Servicii Sociale și Servicii Sociale Licențiate.
	 Oracle RDBMS pentru baza de procesare a datelor – data warehouse; a fost utilizat limbajul standard SQL si limbajul specific (Oracle) procedural PLSQL;
	 Excel și limbajul Visual Basic (VBA) – pentru partea de generare a rapoartelor de prezentare a datelor.
	 Grupe de prestații (nivelul cel mai general de abstractizare), exemple sunt: certificate pentru persoane cu dizabilități, pensii de asigurări sociale de stat, pensii de agricultori, pensii de serviciu, transferuri financiare/beneficii pentru combate...
	 Prestații, unde sunt încadrate beneficiile financiare, pensiile, gradele de handicap etc.
	 Componente care pot sa fie defalcări pe baza modului în care legislația precizează că sunt acordate programele, grupe statistice etc.
	5. Raport sintetic de evaluare a progresului implementării măsurilor din Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei (SNISRS)
	5.1. Ocuparea forței de muncă
	5.2. Transferuri sociale
	5.3. Servicii sociale
	5.4. Educație
	5.5. Sănătate
	5.6. Locuire
	5.7. Participare socială
	5.8. Politici zonale

	6. Planul de lucru pentru M&E
	 Schimbarea necesară pentru a se asigura că sistemele de M&E sunt integrate în procesul de decizie și că sunt influente (subsecțiunea 6.1);
	 Reajustările instituționale necesare pentru a putea profita de capacitățile de M&E (subsecțiunea 6.2.);
	 Rolul unei unități centrale de M&E în a integra diferite componente de M&E, făcându-le operaționale și sustenabile (subsecțiunea 6.3.);
	 Pașii necesari pentru a extinde reforma sistemelor de M&E, pentru a măsura și raporta mai bine indicatorii care în momentul de față nu sunt disponibili/diseminați și pentru a automatiza și mai mult procesele de raportare (subsecțiunea 6.4. și 6.5.);
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