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Declinarea răspunderii 

Prezentul document este elaborat de către Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare/ 
Banca Mondială. Constatările, interpretările și concluziile exprimate în prezentul document nu 
reflectă în mod necesar opiniile Directorilor Executivi ai Băncii Mondiale sau ale guvernelor țărilor pe 
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Acest raport nu reprezintă neapărat poziția Uniunii Europene sau a Guvernului României.  

  

 

Declarație cu privire la drepturile de autor (copyright) 

Materialul prezentat în cadrul acestei publicații este un material protejat prin drepturi de autor. 
Copierea și/sau transmiterea unor părți din această lucrare, fără permisiune, poate constitui o 
încălcare a legislației în domeniu. 

Pentru a obține permisiunea fotocopierii sau a retipăririi oricăreia dintre părțile acestui material, vă 
rugăm să transmiteți o solicitare care să conțină toate informațiile necesare fie către (i) Ministerul 
Muncii și Justiției Sociale (Strada Demetru I Dobrescu, nr. 2, București, România), fie către (ii) Grupul 
Băncii Mondiale România (Strada Vasile Lascăr, Nr. 31, Et. 6, Sector 2, București, România). 

Prezentul raport a fost realizat în Aprilie 2019 în cadrul Contractului de servicii de asistență cu privire 
la sprijinirea procesului de implementare a activităților A2, A3, A5, A6 și A7.2 din proiectul 
„Creșterea eficientei intervențiilor atât la nivelul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cât și a 
structurilor aflate in coordonarea sa”, încheiat între Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Banca 
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la data de 18 Septembrie 2018. Corespunde 
Output-ului Rezultatului 1 din cadrul contractului mai sus menționat: Dezvoltarea sistemului M&E 
pentru Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei. 
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Listă acronime  
 
Acronim Semnificație 
ACAV Ancheta asupra calității vieții 

AEDA Ancheta asupra educației adulților 

AES Ancheta Educației Adulților 
ANC Autoritatea Națională pentru Calificări 
AROPE Rata riscului de sărăcie sau excluziune sociala 
UAM  Unități anuale de muncă 
PAC  Politica Agricolă Comună 
AJPIS Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială 
CJRAE Centrul Județean de Resurse şi Asistență Educațională 
CHE  Cheltuieli curente pentru sănătate 
CLA Clasificarea activităților de învățare 
CCME Cadrul Comun de Monitorizare și Evaluare 
CNAS Casa Națională de Asigurări de Sănătate  
CNASR Colegiul Național al Asistenților Sociali din România 
COICOP  Clasificarea Consumului Individual pe Destinații 
CPH Recensământ al populației și al gospodăriilor  
CPD  Dezvoltare profesională continuă 
CSI Inspectorate Școlare Județene 
CUI/CIF Cod de identificare fiscală  
CVT  Formare profesionala continuă 
CVTS Ancheta privind formarea profesională continuă în întreprinderi 
DEGURBA Gradul de Urbanizare 
DESI Indicele Economiei și Societății Digitale 
DG AGRI   Direcția Generală Pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală 
DG COMM Direcția generală comunicare 
DG EMPL Direcția Generală pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și Incluziune 
DWL Indicatorul „Durata vieții de muncă” 
CEA  Conturile economice din agricultură 
BCE Banca Centrală Europeană 
ECDC Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor 
ECEC Educație și îngrijire în copilăria timpurie 
EIP-AGRI   Parteneriatul European de Inovare pentru productivitate și durabilitate agricolă 
EIU  Economist Intelligence Unit 
EQLS Sondajul European privind Calitatea Vieții 
SESPROS/ 
ESPROSS 

Sistemul european de statistici integrate privind protecția socială 

UE Uniunea Europeană 
EU-LFS/ LFS Ancheta forței de muncă 
EU-SILC Ancheta UE asupra Veniturilor si Condițiilor de Viață 
EVS Studiul Valorilor Europene 
RICA  Rețeaua de Informații Contabile Agricole 
ABF Ancheta Bugetelor de Familie 
ASF Alocația pentru susținerea familiei 
ASA  Ancheta structurală în agricultură 
H.G. Hotărâre de Guvern 
PIB Produsul Intern Brut 
DGASPC Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului 



13 

 

OUG Ordonanță de Urgență a Guvernului  
CPT Cheltuieli publice totale 
GIS  Sistem Informațional Geografic 
OG Obiectiv General 
HH/ Gosp. Gospodărie 
ICCV  Institutul de Cercetare a Calității Vieții 
ICHA Clasificarea Internațională a Conturilor de Sănătate 
ICHA-HC Clasificarea Serviciilor de Sănătate 
ICHA-HF Clasificarea Surselor de Finanțare a Serviciilor de Sănătate 
ICHA-HP Clasificarea Furnizorilor de Servicii de Sănătate 
SCI Servicii Comunitare Integrate 
TIC  Tehnologia informației și a comunicațiilor 
IIC Cod Identificare Asigurator 
OIM Organizația Internațională a Muncii 
ISCED Clasificarea Internațională Standard a Educației 
UAL Unitate administrativă locală 
ÎPV  Învățare pe tot parcursul vieţii 
PPM   Politicile privind piața muncii 

M&E  Monitorizare și evaluare 
MADR   Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale 
ODM Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului 
MEF Ministerul Economiei şi Finanțelor 
VMG  Venitul Minim Garantat 
MMJS  Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
MEN Ministerul Educației Naționale 
MFP Ministerul Finanțelor Publice 
MS Ministerul Sănătății 
MDRAP Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice 
VMI Venitul minim de incluziune 
NACRPA  Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului si Adopție 
ANOFM Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă 

ANAF  Agenția Națională de Administrare Fiscală 

ANPD Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilităţi 
ANPIS Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială 
MN Moneda Națională 
UMN Unitate monetară națională 
ANM Agenția Națională de Mediu 
NEET  Populația care nu este cuprinsă într-o formă de ocupare, educație sau formare 

profesională 
NEETDS  Populația săracă care nu este cuprinsă într-o formă de ocupare, educație sau 

formare profesională și nu este afectată de o dizabilitate 
ONG Organizație neguvernamentală 
CNPP Casa Națională de Pensii Publice 
PIN Program de Interes Național 
INS Institutul Național de Statistică 
PNDR Programul Național de Dezvoltare Rurală 
SNISRS  Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 
ONRC Oficiul National al Registrului Comerțului 
NUTS Nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică 
OECDE Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 
MDC  Metoda deschisă de coordonare 
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AP Acțiuni Prioritare 
AEP Autoritatea Electorala Permanenta 
PEUSI Portofoliu de Indicatori Sociali ai Uniunii Europene 
PFA Persoană Fizică Autorizată 
PISA Programul pentru Evaluarea Internațională a Elevilor 
POCU  Program operațional Capital Uman 
PPC Paritatea puterii de cumpărare 
PPS Paritatea de cumpărare standard 
SPAS Serviciul Public de Asistență Socială 
AEP Autoritatea Electorală Permanentă 
RQSA  Romanian Quantitative Studies Association 
PSA Plan Strategic de Acțiune al Strategiei naționale privind incluziunea socială şi 

reducerea sărăciei 
ODD  Obiectivele de dezvoltare durabilă 
CES  Cerințe/ nevoi educaționale speciale 
SES Ancheta asupra structurii veniturilor salariale 
SCS Sistemul Conturilor de Sănătate 

SIIIR Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România 
SIMPV Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului 

ilegal 
SCN Sistemul conturilor naționale 
OS  Obiective Specifice 
SPAS Servicii Publice de Asistenta Socială 
UAT  Unitate administrativ-teritorială 
TB Tuberculoză 
TFP  Productivitatea totală a factorilor 
THE Cheltuieli totale pentru sănătate 
ITM Inspectoratul Teritorial de Muncă 
TBD Urmează să fie discutate 
ToC Teoria schimbării  
ADS   A Doua Șansă 
SAU  Suprafață agricolă utilizată 
ONU Organizația Națiunilor Unite 

UNICEF Fondul Națiunilor Unite pentru Copii 
BM Banca mondială 
OMS Organizația Mondială a Sănătății 
WVS Cercetarea Valorilor Lumii 
Acronim Semnificație 
ACAV Ancheta asupra calității vieții 
AEDA Ancheta asupra educației adulților 
AES Ancheta Educației Adulților 

 

 



 

 

OCUPARE 
 

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  

 

Rata de activitate – Indicator de consecință  

  

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 1.1. 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Rata de activitate reprezintă ponderea populației active (persoanele care furnizează forța de 

muncă disponibilă pentru producția de bunuri și servicii în timpul perioadei de referință, 

incluzând populația ocupată și șomerii BIM) din grupa de vârstă X în populația totală din aceeași 

grupă de vârstă X. 

Pentru acest obiectiv,  rata de activitate va fi calculată pentru grupa de vârstă 15-64 de ani.  
Conform definiției OCDE, tinerii din categoria NEET (persoane care nu sunt cuprinse într-o 
formă de ocupare, educație sau formare profesională) reprezintă persoanele cu vârsta cuprinsă 
între 15 și 29 de ani. În general, datele sunt calculate și pe grupe cincinale de vârstă: 15-19, 20-
24 și 25-29 de ani.    
Eurostat folosește și grupele de vârstă 15-19 și 20-34 de ani alternativ cu grupele cincinale de 
vârstă pentru a analiza această categorie, în special prima opțiune pentru analiza în funcție de 
statutul ocupațional sau cel mai înalt nivel de educație absolvit.       

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 
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Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C  

 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport   Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Household Labour Force Survey (LFS)/  Ancheta Forţei de Muncă în Gospodării (AMIGO) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele INS, Eurostat 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual   Trimestrial, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 1996-2017 (INS), 2004 – 2017 (Eurostat pentru persoanele din țara raportată ca țară de origine) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

OCDE (rata de participare pe piața forței de muncă), OIM, EUROSTAT, Banca Mondială (doar 
pentru populația cu vârsta peste 15 ani)  
Tabloul de bord al dezechilibrelor macroeconomice excesive (MIP) pentru rata de activitate (% 
din populația totală de 15-64 de ani)  – variația procentuală la 3 ani 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii...... 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Strategia  Națională  pentru  Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 

Publicată INS 
TEMPO-Online 
EUROSTAT 

Link-uri web INS: 
AMG155E - AMIGO - Rata de activitate pe grupe de varsta, medii de rezidenta, macroregiuni si 

regiuni de dezvoltare 

AMG155F - AMIGO - Rata de activitate pe grupe de varsta, sexe, macroregiuni si regiuni de 
dezvoltare 
Eurostat (în special pentru alte grupe de vârstă): [lfsa_argaed] -  Rata de activitate pe sexe, 
vârste și nivel de educație (%)  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Macroregiuni (NUTS1), Regiuni de dezvoltare (NUTS 2), Mediu de rezidență 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Sex, Vârstă (15-19, 20-34, 15-24, 25-34, 15-34, 15-64 ani) 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* 
 

Indicatorul nu poate fi calculat pentru populația din prima chintilă de venit și în funcție de 
naționalitate/etnie. 
INS nu pune la dispoziție indicatorul pentru grupele cincinale de vârstă.   

Puncte slabe și avantaje Puncte slabe: măsoară rata de activitate a întregii populații, inclusiv a celor care nu sunt excluși 
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Rata de ocupare – Indicator de consecință  
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 1.1. 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Rata de ocupare reprezintă ponderea populației ocupate din grupa de vârstă x în 
populația totală din aceeași grupă de vârstă x. 
Pentru acest obiectiv, rata de ocupare va fi calculată pentru grupa de vârstă 15-64 de ani 
pentru a corespunde grupei de vârstă folosită la calcularea ratei de activitate.  
Conform definiției OCDE, tinerii din categoria NEET (persoane care nu sunt cuprinse într-

o formă de ocupare, educație sau formare profesională) reprezintă persoanele cu vârsta 

cuprinsă între 15 și 29 de ani. În general, datele sunt calculate și pe grupe cincinale de 

vârstă: 15-19, 20-24 și 25-29 de ani.    

Eurostat folosește și grupele de vârstă 15-19 și 20-34 de ani alternativ cu grupele 

cincinale de vârstă pentru a analiza această categorie, în special prima opțiune pentru 

analiza în funcție de statutul ocupațional sau cel mai 

înalt nivel de educație absolvit.     

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

de pe piața forței de muncă, dar aleg să nu își caute de muncă sau să nu muncească. Nu 

raportează și situația celor care sunt în cele mai rele condiții. Însă descompunerea indicatorului 

în funcție de prima chintilă ar trebui să rezolve problema.  

Avantaje: indicator bine consolidat și robust    



18 

 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport   Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Household Labour Force Survey (LFS)/  Ancheta Forţei de Muncă în Gospodării (AMIGO) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS, Eurostat 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Trimestrial, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 1996-2017 (INS), 1997/2004-2017 (Eurostat. Notă: depinde de indicatorul utilizat) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

OCDE (rata participării pe piața forței de muncă), OIM, EUROSTAT 
Tablou de bord european privind aspectele sociale 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 

Publicată INS, EUROSTAT 

Link-uri web Eurostat: [lfst_r_lfe2emprt] - Rata de ocupare pe sexe, varste și regiuni NUTS 2 (%) 
[lfsi_emp_a] – Rata de ocupare și de activitate pe sexe și varste – date anuale 
INS: AMG156E - Rata de ocupare pe grupe de varsta, medii de rezidenta, macroregiuni si 
regiuni de dezvoltare 
AMG156F - Rata de ocupare pe grupe de varsta, sexe, macroregiuni si regiuni de 
dezvoltare 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Macroregiuni (NUTS1), Regiuni de dezvoltare (NUTS 2), Mediu de rezidență 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Sex, Vârstă (15-19, 20-34, 15-24, 25-34, 15-34, 15-64 ani) 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* INS nu pune la dispoziție indicatorul pentru grupele cincinale de vârstă. 

Puncte slabe N/C 

Avantaje Indicator bine consolidat și folosit în multe alte contexte de la strategii până la sisteme 
M&E. 

 
 

Rata NEET – Indicator de consecință 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 1.5, 4..4 & 1.1 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de N/C 
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input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Rata NEET reprezintă proporția tinerilor care nu sunt cuprinși într-o formă de ocupare, 
educație sau formare profesională. Numărătorul indicatorului se referă la persoane care 
îndeplinesc simultan următoarele două condiții: 

• nu sunt cuprinse într-o formă de ocupare – persoane șomere sau inactive; 

• nu au urmat o formă de educație sau formare profesională formală sau non-

formală  în ultimele patru săptămâni precedente interviului.  

Numitorul reprezintă populația totală din aceeași grupă de vârstă, excluzând persoanele 

care nu au răspuns la întrebările din chestionar referitoare la participarea la instruire.   

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/A 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/A 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Ancheta Forţei de Muncă (LFS) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS; Eurostat  

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Trimestrial, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual (medie trimestrială)  

Ani disponibili 2006-prezent  

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Eurostat;  

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Strategia pentru tineret, Strategia pentru ocuparea forței de  muncă 

Publicată Eurostat 

Link-uri web [edat_lfse_20] - Tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare pe sexe, vârste și statut ocupațional (rate NEET) 
(edat_lfse_21) - Tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program 
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educațional sau de formare pe sexe, vârste și nivel de educație (rate NEET) 
(edat_lfse_29) - Tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare pe sexe, vârste și grad de urbanizare (rate NEET) 
[edat_lfse_38] - Tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare pe sexe, vârste, cetățenie și regiuni NUTS 2 (rate NEET)  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Gradul de urbanizare, regiuni 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Sex, vârstă (15-19, 20-34, 15-24, 25-34, 15-34, 15-64 ani), nivel de educație, activitate și 
statut ocupațional 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe Se intersectează parțial cu problema ocupării în muncă/ șomajului (o persoană ar putea fi 
cuprinsă într-o formă de instruire). 
Nu există defalcări disponibile pentru populația de etnie romă sau pentru persoanele cu 
dizabilități, grupuri care sunt abordate de O.S.  
Din cauza non-răspunsurilor la variabila „participare la instruire” sau „cel mai înalt nivel 
de educație absolvit”, prin adunarea anumitor defalcări ale ratelor NEET ar putea să nu se 
obțină rata NEET totală pentru o anumită grupă de vârstă și sex.   

Avantaje Preferabilă față de rata șomajului, cu foarte puține descompuneri pentru grupurile 
vulnerabile. 

 

 
Număr de persoane ocupate ca rezultat al măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă – Indicator de consecință 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 1.1 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Numărul persoanelor înregistrate la Serviciul Public de Ocupare care beneficiază de 
măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă într-un an și care, la absolvire, sunt 
încadrate în muncă. 
Măsurile de stimulare cuprind intervenții pe piața muncii în cadrul cărora principala 

activitate a participanților este alta decât căutarea unui loc de muncă, iar participarea la 
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astfel de intervenții duce în general la schimbarea statutului pe piața muncii. O activitate 

care nu duce la schimbarea statutului pe piața forței de muncă poate fi în continuare 

considerată o măsură de stimulare cu condiția să îndeplinească următoarele criterii: 

• activitățile sunt altele decât căutarea unui loc de muncă, se desfășoară sub 
supraveghere și constituie pentru participanți o activitate cu normă întreagă sau o 
activitate semnificativă cu normă parțială pe o perioadă semnificativă de timp și  

• scopul acesteia este perfecționarea calificărilor profesionale ale participanților sau 

• oferă stimulente pentru ocuparea unui loc de muncă sau pentru oferirea unui loc de 
muncă (inclusiv activități independente).    

Măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă (2-7 măsuri de stimulare a ocupării 
forței de muncă conform Direcției Generale Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și 
Incluziune): formare, stimulente de ocupare, sprijin pentru ocupare și reabilitare, creare 
directă de locuri de muncă în urma stimulentelor pentru start-up-uri. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil în rapoartele anuale sau lunare ale ANOFM (inclusiv la nivel județean) 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Pentru a constata eficiența măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Conform Direcției Generale Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG 
EMPL), variabilele de urmărit pentru acest indicator sunt: 
Participanții la măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă sunt reprezentați, conform 
DG EMPL, ca stoc mediu anual (numărul mediu de participanți la o măsură în orice 
moment pe parcursul unui an sau numărul de persoane raportat la numărul de ani de 
participare la o măsură); intrări (fluxul de intrări sau participanți noi) și ieșiri (fluxul de 
ieșiri, incluzând participanții care au absolvit și cei care au abandonat). 
Participanții la măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă definiți ca ieșiri sau 
numărul de participanți care nu mai sunt cuprinși în măsură pe parcursul anului – fluxul 
de ieșiri, incluzând participanții care au absolvit și cei care au abandonat. 
Destinația participanților după ieșire:  

• Persoane ocupate (inclusiv activități independente), dintre care persoane care 
beneficiază de o formă sau alta de subvenții din fonduri publice. 

• Persoane care se transferă la o altă măsură (excluzând persoanele încadrate în locuri 
de muncă pentru care se acordă subvenții și măsuri asociate). Transferurile la servicii 
de stimulare a ocupării forței de muncă și/sau măsuri de sprijin nu sunt incluse aici. 

• Persoane considerate șomere 
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• Persoane considerate inactive 

• Persoane a căror destinație după ieșire este necunoscută. 
Diferite abordări ale monitorizării rezultatelor măsurilor de stimulare a ocupării forței de 
muncă legate de metodă (anchetă sau date înregistrate) și momentul la care se 
consemnează destinația – imediat, la 3 sau 6 luni după ieșire. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport   Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANOFM 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Baza de date ANOFM 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANOFM, INS, DG_Employment 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual. Datele privind cheltuielile, participanții și persoanele înregistrate în evidenţa 
agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sunt colectate în mod normal cu referire la 
un an calendaristic. 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili Până în 2018 (ANOFM) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă are obiective în acest domeniu 

Publicată Rapoarte anuale sau lunare ANOFM 

Link-uri web Implementarea Programului național de ocupare a forţei de muncă la nivel național în 
2018: https://www.anofm.ro/upload/4476/Tabele_2018.pdf; 
Raport de Activitate ANOFM - 2018: 
https://www.anofm.ro/upload/5798/Raport__activitate_2018_ANOFM.pdf; 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Mediu de rezidență (în special persoane din rural) 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Sex, Grupe de vârstă (toate, mai puțin de 25, 25-54, 55+), Durata șomajului (Total, mai 
puțin de 6 luni, 6-12 luni, 12 luni sau mai mult), Grup țintă (operațional și detaliat – 
persoane de etnie romă, beneficiari de VMG sau ASF, NEETD, persoane cu dizabilități 
etc.), Tipul acțiunii la care au participat (formare profesională, stimulente pentru 
ocuparea forței de muncă, servicii de angajare susținută și reabilitare, crearea directă de 
locuri de muncă, stimulente fiscale pentru startup-uri). 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Defalcările pe mediul de rezidență și regiuni nu sunt disponibile în metodologia UE 
pentru statisticile privind stimularea ocupării forței de muncă (DG EMPL), în timp ce 

https://www.anofm.ro/upload/4476/Tabele_2018.pdf
https://www.anofm.ro/upload/5798/Raport__activitate_2018_ANOFM.pdf
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celelalte defalcări sunt disponibile, dar nu au fost publicate. ANOFM colectează aceste 
date și le publică în rapoartele anuale. 

Puncte slabe N/A 

Avantaje Direct relevant pentru grupul țintă vizat de O.G. 1.1. 

 
 

Participanți la măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă, pe tipuri de măsuri și categorii de participanți – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 1.1  & 1.5 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

1.1.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

1.1.1.2.; 1.1.1.4. 

Definiție Numărul persoanelor înregistrate la Serviciul Public de Ocupare care beneficiază de 
măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă: formare, stimulente de ocupare, sprijin 
pentru ocupare și reabilitare, creare directă de locuri de muncă în urma stimulentelor 
pentru start-up-uri, într-un an. 
Măsurile de stimulare cuprind intervenții pe piața muncii în cadrul cărora principala 
activitate a participanților este alta decât căutarea unui loc de muncă, iar participarea la 
astfel de intervenții duce în general la schimbarea statutului pe piața muncii. O activitate 
care nu duce la schimbarea statutului pe piața forței de muncă poate fi în continuare 
considerată o măsură de stimulare cu condiția să îndeplinească următoarele criterii: 
• activitățile sunt altele decât căutarea unui loc de muncă, se desfășoară sub 
supraveghere și constituie pentru participanți o activitate cu normă întreagă sau o 
activitate semnificativă cu normă parțială pe o perioadă semnificativă de timp și  
• scopul acesteia este perfecționarea calificărilor profesionale ale participanților 
sau 
• oferă stimulente pentru ocuparea unui loc de muncă sau pentru oferirea unui loc 
de muncă (inclusiv activități independente). 
Sfera de acoperire a bazei de date privind stimularea ocupării forței de muncă se 
limitează în principal la măsurile care vizează grupurile de persoane care întâmpină 
dificultăți pe piața muncii – denumite aici grupuri țintă. Se recunosc trei grupuri țintă 
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principale:   

• Șomeri – persoane în general neocupate, disponibile pentru a fi ocupate sau în 
căutarea unui loc de muncă. Șomerii înregistrați conform definițiilor naționale sunt 
întotdeauna incluși aici chiar dacă nu îndeplinesc simultan cele trei criterii. 

• Persoane amenințate de riscul de a deveni șomeri – persoane ocupate în prezent, dar 
expuse riscului de a-și pierde locul de muncă din cauza situației economice a 
angajatorului, restructurărilor sau altor cauze similare. 

• Persoane inactive – persoane care în prezent nu participă la forța muncă (în sensul că 
nu sunt nici ocupate, nici șomere conform definiției de mai sus), dar care ar dori să 
intre pe piața forței de muncă și sunt dezavantajate. 

Baza de date privind stimularea ocupării forței de muncă colectează date despre grupurile 
vizate de fiecare măsură utilizând două niveluri de detaliu:  

• Grupurile țintă operaționale reflectă cerințele minime de eligibilitate pentru fiecare 
măsură (șomeri înregistrați, alți șomeri înregistrați, neînregistrați, persoane ocupate) 

Grupurile țintă detaliate fie rafinează această clasificare (restrâng grupurile țintă 
operaționale), fie indică existența unor condiții/beneficii speciale pentru anumite grupuri 
(toți, șomeri de lungă durată, tineri, vârstnici, persoane cu dizabilități, 
imigranți/minorități etnice, persoane re-inserate pe piața muncii/părinți unici susținători 
ai familiilor monoparentale, priorități publice și alții) 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil în rapoartele anuale sau lunare ale ANOFM (inclusiv la nivel județean). De 
asemenea, este disponibil la DG Employment pentru tipul de acțiuni, dar nu pentru 
categoria de participanți 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport   Număr (DG_Employment), % în total/ în 100 de persoane în căutarea unui loc de muncă 
(Eurostat, DG_Employment)  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANOFM 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Baza de date ANOFM 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANOFM, INS, DG_Employment 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual. Datele privind cheltuielile, participanții și persoanele înregistrate în evidenţa 
agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sunt colectate în mod normal cu referire la un 
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an calendaristic. 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2003 – 2016 (DG Employment); până în 2018 (ANOFM) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă are obiective în acest domeniu 

Publicată MMJS - rapoarte despre angajare; Rapoarte anuale sau lunare ANOFM; DG Employment 
din 2016  

Link-uri web Implementarea Programului național de ocupare a forţei de muncă la nivel național în 
2018: https://www.anofm.ro/upload/4476/Tabele_2018.pdf; 
Raport de Activitate ANOFM - 2018: 
https://www.anofm.ro/upload/5798/Raport__activitate_2018_ANOFM.pdf; 
DG Employment:  
[LMP_PARTSUMM]/ [LMP_PARTSUMM$TPS00079] - participanți la PAPM după tipul 
acțiunii 
http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/55x3na5hEUWAMjpmwUlnA  
[LMP_IND_ACTSUP] - Stimularea ocupării forței de muncă - participanți la PAPM per 100 
de persoane în căutarea unui loc de muncă 
http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/iM0hhRAI6LwSsXFYYkGRw  
[LMP_PARTME$RO] – Participanți după tipul de intervenție PAPM – România 
http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/wTF4E6HjsOsoj9YcIRPcEw 
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_analysis/lmp/lmp_esms.htm     

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiune de dezvoltare, Mediu de rezidență (în special persoane din rural) 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Sex, Grupe de vârstă (toate, mai puțin de 25, 25-54, 55+), Durata șomajului (Total, mai 
puțin de 6 luni, 6-12 luni, 12 luni sau mai mult), Grup țintă (operațional și detaliat – 
persoane de etnie romă, beneficiari de VMG sau ASF, NEETD, persoane cu dizabilități 
etc.), Tipul acțiunii la care au participat (formare profesională, stimulente pentru 
ocuparea forței de muncă, servicii de angajare susținută și reabilitare, crearea directă de 
locuri de muncă, stimulente fiscale pentru startup-uri). 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Defalcările pe mediul de rezidență și regiuni nu sunt disponibile în metodologia UE pentru 
statisticile privind stimularea ocupării forței de muncă (DG EMPL). În timp ce celelalte 
defalcări sunt disponibile, dar nu au fost publicate. ANOFM colectează aceste informații și 

https://www.anofm.ro/upload/4476/Tabele_2018.pdf
https://www.anofm.ro/upload/5798/Raport__activitate_2018_ANOFM.pdf
http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/55x3na5hEUWAMjpmwUlnA
http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/iM0hhRAI6LwSsXFYYkGRw
http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/wTF4E6HjsOsoj9YcIRPcEw
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_analysis/lmp/lmp_esms.htm
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le publică în rapoartele anuale. 

Puncte slabe Cumulează beneficiari ai unor tipuri foarte diferite de măsuri de stimulare a ocupării 
forței de muncă. 

Avantaje Direct relevant pentru grupul țintă vizat de O.G. 1.1 și 1.5. 

 
 

Cheltuieli cu măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă, per total și tipuri de măsuri, ca pondere în PIB/ cheltuieli guvernamentale – 
Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 1.1 & 1.5 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

1.1.1; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.3 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

1.1.1.1; 1.1.1.2.; 1.1.1.4; 1.5.1.1; 1.5.1.2; 1.5.1.3; 1.5.2.3; 1.5.3.1 

Definiție Cheltuieli totale cu măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă: formarea 

profesională a persoanelor în căutare de loc de muncă, subvenții acordate angajatorilor 

care încadrează persoane din grupurile țintă prevăzute de legislația în vigoare și aplicate 

de ANOFM, prime de activare, prime de mobilitate etc.  

Măsurile de stimulare cuprind intervenții pe piața muncii în cadrul cărora principala 

activitate a participanților este alta decât căutarea unui loc de muncă, iar participarea la 

astfel de intervenții duce în general la schimbarea statutului pe piața muncii. O activitate 

care nu duce la schimbarea statutului pe piața forței de muncă poate fi în continuare 

considerată o măsură de stimulare cu condiția să îndeplinească următoarele criterii: 

• activitățile sunt altele decât căutarea unui loc de muncă, se desfășoară sub 

supraveghere și constituie pentru participanți o activitate cu normă întreagă sau o 

activitate semnificativă cu normă parțială pe o perioadă semnificativă de timp și  

• scopul acesteia este perfecționarea calificărilor profesionale ale participanților 

sau 

• oferă stimulente pentru ocuparea unui loc de muncă sau pentru oferirea unui loc 

de muncă (inclusiv activități independente). 
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Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil în raportul anual al ANOFM ca pondere în PIB (și în DG Employment) și în 
totalul cheltuielilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Acesta trebuie 
calculat din datele deja colectate pentru ponderea în cheltuielile guvernamentale. 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/A 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/A 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Pondere în PIB/ cheltuieli guvernamentale 
Număr: PPS pe persoană în căutarea unui loc de muncă (DG EMPL), milioane de Moneda 
Națională 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANOFM 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Baza de date ANOFM 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANOFM, INS, DG_Employment 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Lunar, Trimestrial, Anual 
Datele privind cheltuielile, participanții și persoanele înregistrate în evidenţa agenţiilor 
pentru ocuparea forţei de muncă sunt colectate în mod normal cu referire la un an 
calendaristic. 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2003 – 2016 (DG Employment); 2007-2018 (ANOFM) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Eurostat 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă are obiective cu privire la măsurile 
de stimulare a ocupării forței de muncă  

Publicată MMJS - rapoarte despre angajare; Rapoarte anuale sau lunare ANOFM; DG Employment 
din 2016  

Link-uri web Raport de Activitate ANOFM - 2018: 
https://www.anofm.ro/upload/5798/Raport__activitate_2018_ANOFM.pdf; 
DG Employment: [LMP_IND_EXP] – cheltuieli cu PAPM 
http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/GjT29FQFikAzcLcixMVPUQ  
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_analysis/lmp/lmp_esms.htm   

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/A  

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/A 

https://www.anofm.ro/upload/5798/Raport__activitate_2018_ANOFM.pdf
http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/GjT29FQFikAzcLcixMVPUQ
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_analysis/lmp/lmp_esms.htm
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Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe Cumulează beneficiari ai unor tipuri foarte diferite de măsuri de stimulare a ocupării 
forței de muncă. 

Avantaje Direct relevant pentru grupul țintă vizat de O.G. 1.1 și 1.5. 

 

 
 

OG 1.2. Reducerea ocupării în sectorul informal şi sprijinirea creşterii productivităţii fermelor mici şi mijlocii  
 

Lucrători pe cont propriu și lucrători familiali neremunerați, în activități agricole și non-agricole, ca număr și pondere în totalul ocupării forței 
de muncă – Indicator de consecință  
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 1.2 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Conform definițiilor INS din AMIGO: 
Lucrător pe cont propriu - este persoana care-și exercită activitatea în unitatea proprie 
sau într-o afacere individuală, fără a angaja nici un salariat, fiind ajutat sau nu de membrii 
familiei neremunerați. Sunt încadrați la acest statut întreprinzătorii independenți 
(vânzătorii ambulanți, meditatorii, femeile care îngrijesc copii, cărăușii, taximetriștii 
particulari etc.), liber profesioniștii (muzicanții ambulanți, artiștii plastici, avocații), zilierii 
ocazionali, titularii de contracte de gestiune sau de concesiune care nu folosesc salariați, 
agricultorii individuali sau care lucrează în asociații agricole.  
Lucrător familial neremunerat - este persoana care-și exercită activitatea într-o unitate 
economică familială condusă de un membru al familiei sau o rudă, pentru care nu 
primește remunerație sub formă de salariu sau plată în natură. Gospodăria țărănească 
(agricolă) este considerată o astfel de unitate. Dacă mai multe persoane dintr-o 
gospodărie lucrează în gospodăria agricolă proprie, una dintre acestea - în general capul 
gospodăriei - este considerat lucrător pe cont propriu, iar ceilalți, lucrători familiali 
neremunerați. 
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Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Indicator disponibil pentru aproape toate defalcările, ca număr de lucrători pe cont 
propriu și lucrători familiali. 
Nou propus din data deja colectate (indicator ca pondere în totalul populației ocupate) 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Măsoară acțiuni care vizează un grup vulnerabil insuficient luat în considerare. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Pentru ponderea de lucrători pe cont propriu în populația ocupată: cifre privind numărul 
de lucrători pe cont propriu și populația ocupată sunt disponibile în AMIGO; MMJS poate 
furniza estimări. 
Eurostat și INS colectează la rândul lor date despre forța de muncă din agricultură prin 
FSS (Farm Structure Survey)/ASA (Ancheta Structurală în Agricultură) o dată la 2-3 ani 
(2003, 2005, 2007, 2010, 2013 și 2016 – în curs de procesare). Recensământ complet o 
dată la 10 ani.  
O analiză detaliată a caracteristicilor forței de muncă din agricultură este recomandat să 
se bazeze pe datele FSS/ASA.  
Datele despre forța de muncă din FSS/ASA sunt furnizate în persoane și unități anuale de 
muncă (UAM). Din cauza ponderii mari a programului de lucru parțial în agricultură, 
volumul forței de muncă poate fi mai corect evaluat dacă este exprimat în UAM.  
Forța de muncă dintr-o exploatație agricolă include toate persoanele care au absolvit 
școlarizarea obligatorie (au împlinit 15 ani, vârsta absolvirii școlarizării obligatorii) și care 
au lucrat în cadrul exploatației agricole în cele 12 luni care se încheie în ziua de referință 
a anchetei. Toate persoanele cu vârsta de pensionare care continuă să lucreze în cadrul 
exploatației agricole fac parte din forța de muncă din agricultură. 
Forța de muncă din agricultură include: lucrătorii familiali și lucrătorii nefamiliali 
(persoane salariate în cadrul exploatației agricole: angajați permanenți sau sezonieri). 
Categoriile relevante pentru indicator sunt „lucrători familiali” care, conform definiției 
Eurostat, se referă la persoanele care desfășoară activitate agricolă în cadrul exploatației 
agricole și sunt fie șeful exploatației agricole, fie membri ai familiei capului exploatației. 
Acest indicator se concentrează pe exploatațiile agricole individuale în cadrul cărora șeful 
exploatației nu are personalitate juridică și este și capul exploatației. Iar membrii familiei 
capului exploatației (potrivit FSS/ASA) sunt soțul sau soția, rude, frați și surori ai capului 
sau ai soțului/soției sale, care lucrează în cadrul exploatației agricole, dar nu locuiesc 
neapărat aici. Alte rude (de exemplu, veri care desfășoară activitate agricolă) pot fi 
incluse cu condiția să locuiască și să lucreze în cadrul exploatației agricole alături de 
membrii familiei capului exploatației.           
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CCME indicatorul C.22 – Farm Labour Force (Forța de muncă din agricultură), folosit 
pentru evaluarea politicii agricole comune (PAC) în cadrul Strategiei Uniunii Europene 
„Europa 2020”, are la bază datele despre forța de muncă din agricultură colectate prin 
FSS/ ASA.   

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr; Pondere în totalul populatiei ocupate 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 
Datele necesare pentru toți indicatorii de la OG 1.2 sunt colectate și de Direcțiile 
Județene pentru Agricultură (MADR). 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Ancheta Forţei de Muncă în Gospodării (AMIGO)/ Labour Force Survey (LFS)   
În cazul în care indicatorul se va concentra numai pe forța de muncă a lucrătorilor 
familiali în activitățile agricole (ca număr sau pondere în totalul forței de muncă din 
agricultură), sursa de date poate fi Ancheta structurală în agricultură (ASA). 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS, Eurostat 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Trimestrial, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili EUROSTAT: 1997-2017 (LFS)  
INS: 1996-2018 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată INS (Tempo online), EUROSTAT 

Link-uri web INS:  Acești indicatori nu sunt defalcați pe diviziuni NACE Rev. 2, astfel că datele se referă 
la secțiunea Agricultură, silvicultură și pescuit. 
AMG110S - Populatia ocupata pe activitati, dupa statutul profesional si sexe  
AMG110T - Populatia ocupata pe activitati, dupa statutul profesional si medii de 
rezidenta 
Eurostat nu dispune de un singur indicator, din seria LFS, care să acopere persoanele 
angajate cel puțin în funcție de statutul profesional și de activitatea economică 
împreună, dar poate fi calculat. Însă ei calculează următorul indicator în modulul ad-hoc 
LFS 2017:  
[lfso_17csna] - Populatia ocupata dupa statutul profesional, sex, nivel de educație și 
activitate economică (mii de persoane) 
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În cazul utilizării ASA pentru a descrie forța de muncă a lucrătorilor familiali în activitățile 
agricole (ca număr sau pondere în totalul forței de muncă din agricultură), indicatorii 
disponibili sunt:  
[ef_lflegaa] - Categorii de forță de muncă: numărul de persoane și munca agricolă (UAM) 
după sexul muncitorului, statutul juridic al exploatației și mărimea exploatației agricole 
(SAU); 
[ef_lflegecs] - Categorii de forță de muncă: numărul de persoane și munca agricolă 
(UAM) după sexul muncitorului, statutul juridic al exploatației și dimensiunea economică 
a exploatației (productie standard SO în Euro); 
[ef_olfreg] - Forța de muncă: numărul de persoane și munca agricolă (UAM) după sexul 
muncitorului și regiuni NUTS 2 (fără statutul juridic al exploatației)  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Mediu de rezidență, Regiuni 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Sex, grupe de vârstă (inclusiv tineri cu vârste de: 15-24/35, 24-35 de ani), nivel de 
educație 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Regiuni, grupe de vârstă 

Puncte slabe În România, condiția de lucrător pe cont propriu, în multe cazuri, deși nu în toate, expune 
persoana respectivă riscului de sărăcie sau de excluziune socială. INS nu raportează 
lucrătorii pe cont propriu și lucrătorii familiali neremunerați defalcat pe tip de ramură 
economică,  respectiv separat în agricultură, ca secțiune a activităților economice CAEN 
Rev. 2, ci doar ca număr total. În schimb Eurostat nu raportează în LFS situația lucrătorilor 
familiali neremunerați.  
LFS/AMIGO furnizează date în persoane, nu în unități anuale de muncă (UAM) ca în cazul 
FSS /ASA. Din cauza ponderii mari a programului de lucru parțial sau a muncii sezoniere 
în agricultură, volumul forței de muncă poate fi mai corect evaluat dacă este exprimat în 
UAM.    

Avantaje INS și EUROSTAT raportează aspecte diferite ale indicatorului și se completează. 

 
 

 
Productivitatea totală a factorilor în agricultură – Indicator de consecință  
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 1.2. 
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Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Productivitatea totală a factorilor (PTF) compară output-urile totale raportate la input-

urile totale utilizatepentru producerea output-ului. Dat fiind că și output-ul și input-ul 

sunt exprimate în indici de volum, indicatorul măsoară creșterea PTF. Modificarea 

volumului producției și respectiv al input-ului este măsurată pe o perioadă determinată 

(2005=100). Pentru agregarea indicilor de volum diferiți ai output-ului (și input-

ului), valorile producției (și input-ului) sunt folosite ca ponderi. Aceasta permite 

identificarea importanței relative între output-uri sau input-uri. 

PTF reflectă output-ul pe unitate al unui set mixt de input-uri: o creștere a PTF reflectă o 

creștere a producției care nu rezultă dintr-o intensificare a resurselor (input) folosite.      

Așadar, PTF surprinde efectele unui cumul de factori, cum ar fi noile tehnologii, creșteri 

ale eficienței, existența economiilor de scară, creșterea capacităților manageriale și 

schimbările la nivelul organizării producției. 

Indicele PTF este definit ca raportul dintre Indicele output-ului (modificarea volumelor de 

producție pe o perioadă determinată) și Indicele input-ului (modificarea corespondentă 

la nivel de input-uri/factori de producție). 

Indicii output-ului și input-ului sunt calculați ca medii ponderate ale modificărilor la 

nivelul cantităților produse respectiv al cantităților de input, unde ponderile sunt 

reprezentate de valoarea de producție a diverselor produse și cheltuielile cu fiecare 

dintre cei patru factori de producție luați în considerare (input-uri intermediare, teren, 

muncă, capital).    

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil în rapoarte anuale 
Indicatorul este calculat și publicat anual de European Commission în raportul 
indicatorilor CCME pentru evaluarea Politicii agricole comune (PAC) 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/A 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

În funcție de tipul de medie aplicat și de perioada de referință selectată pentru ponderi, 
indicatorul PTF îmbracă forme analitice diferite. Indicii Laspeyres sunt definiți ca medii 
aritmetice cu ponderi raportate la t0 (anul de referință), în timp ce indicii Paasche sunt 
medii armonice cu ponderi raportate la t (anul curent). 
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Din media geometrică a indicilor Laspeyres și Paasche rezultă indicele Fischer care 

reunește cele mai potrivite calități statistice.   

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Indice (medie mobilă pe 3 ani) 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele EUROSTAT, INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Conturile economice din agricultura (CEA, Eurostat) 
Date complementare din:   
Ancheta structurală în agricultură (ASA, Eurostat) – pentru a evalua ponderea terenurilor 
închiriate (pentru a corecta ponderea terenurilor prin includerea terenurilor proprii) 
Date privind producția agricolă - produse vegetale (APRO, Eurostat) pentru indicele de 

volum al SAU 

Rețeaua de Informații Contabile Agricole (RICA) pentru estimarea ratei medii naționale 
de depreciere. 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  European Commission, DG AGRI, Eurostat 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual (pentru anul precedent) 

Ani disponibili (Retrospectiv din 1995). Pentru RO: 2002-2017 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

CCME indicatorul (C.27) pentru evaluarea politicii agricole comune (PAC) în cadrul 
Strategiei Uniunii Europene „Europa 2020”. 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Parteneriatul European pentru Inovarea, Productivitatea și Sustenabilitatea Agricolă (EIP-
AGRI) contribuie la strategia Uniunii Europene "Europa 2020"; 

Publicată European Commission, DG Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG AGRI) 

Link-uri web European Commission (2018) – PAC indicatori de context 2014-2020. C.27. 
Productivitatea totală a factorilor în agricultură. Disponibil online la: 
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2018_en  
DG Agricultură și Dezvoltare Rurală (2016, no. 10) - Piețele agricole ale UE. 
Productivitatea în agricultura UE. Disponibil online la: 
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/markets-and-prices/market-
briefs/pdf/10_en.pdf  
https://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/market-briefs_en  (pentru alți ani 
sau pentru indicatori legați de Agricultură) 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Național (NUTS 0) 

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2018_en
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/markets-and-prices/market-briefs/pdf/10_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/markets-and-prices/market-briefs/pdf/10_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/market-briefs_en
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Alte dezagregări M&E_Incluziune N/A 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe Calcularea valorilor regionale este imposibilă din cauza lipsei datelor la un nivel geografic 
atât de detaliat. Compilarea indicilor necesită informații foarte detaliate, din multe surse 
diferite. Există întreruperi în seriile temporale și lipsesc date pentru anumiți ani, mai ales 
în ce privește datele despre Producția Agricolă. De aceea nu permite calcularea unor serii 
temporale lungi. 
Se calculează la nivel național și nu în funcție de dimensiunea exploatațiilor agricole 
(mică, medie, mare).    

Avantaje Condițiile de climă care afectează producția la hectar au un impact puternic asupra 
producției agricole vegetale totale și, prin urmare, asupra indicatorului, astfel că media 
mobilă se calculează pe ultimii 3 ani pentru a elimina efectul condițiilor meteorologice. 

 
 

Ponderea exploatațiilor agricole cu mai mult de 50% din producția agricolă destinată consumului propriu în gospodărie - Indicator de rezultat 
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 1.2 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

1.2.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

1.2.1.2, 1.2.1.4; 1.2.1.5 

Definiție Ponderea exploatațiilor agricole individuale fără personalitate juridică cu mai mult de 
50% din producția agricolă realizată destinată consumului propriu în gospodărie în totalul 
exploatațiilor agricole.   

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate  
Datele necesare pentru indicator (numărul total de ferme sau cu mai mult de 50% din 
producția proprie consumată de gospodărie) sunt disponibile, dar indicatorul nu este 
calculat.  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/A 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

INS colectează prin ASA date despre numărul total de exploatații agricole sau numărul de 
exploatații agricole individuale fără personalitate juridică cu mai mult de 50% din 
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producția agricolă finală destinată consumului propriu în gospodărie (secțiunea 4.1 din 
formular/anchetă). 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Pondere în numărul total de exploatații 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Ancheta structurală în agricultură (ASA) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  EUROSTAT, INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Eurostat și INS colectează date prin Ancheta structurală în agricultură (ASA), la fiecare 2-3 

ani. Recensământ complet la fiecare 10 ani. 

Rezultatele sunt diseminate la 2 ani după anul de referință. 

Ani disponibili 2005, 2007, 2010, 2013 and 2016 – în prelucrare 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată INS, EUROSTAT 

Link-uri web INS (2017). Ancheta structurală în agricultură 2016. Date generale la nivel național. 
Volumul 1 [Online] Disponibil la: 
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/ancheta_structurala_in_agri
cultura_2016_vol1_1.pdf 
INS (2017). Ancheta structurală în agricultură 2016. Date pe macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare și județe. Volumul 2 [Online] Disponibil la: 
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/ancheta_structurala_in_agri
cultura_2016_vol2_1.pdf 
Eurostat: 
[ef_m_farmleg] - Indicatorii agricoli după suprafața agricolă, tipul fermei, producția 
standard, forma juridică și regiuni NUTS 2 (incl. 2016) (variabile: [FARM_NR] – număr 
total de ferme,  [FARM_NR_PD_GT50] – număr de ferme a căror gospodărie consumă 
mai mult de 50% din producția finală) 
[ef_kvecsleg] – Variabile cheie: suprafața, efectivele de animale, forța de muncă și 

producția standard după dimensiunea economică a exploatației (în Euro), statutul juridic 

al exploatației și regiuni NUTS 2  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe 

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/ancheta_structurala_in_agricultura_2016_vol1_1.pdf
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/ancheta_structurala_in_agricultura_2016_vol1_1.pdf
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/ancheta_structurala_in_agricultura_2016_vol2_1.pdf
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/ancheta_structurala_in_agricultura_2016_vol2_1.pdf
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Alte dezagregări M&E_Incluziune N/A 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe Datele nu sunt ușor de obținut de la INS fiind publicate doar în format PDF. Variabilele 
necesare nu sunt prezentate în tabele Excel ceea ce îngreunează mult procesarea 
datelor. În schimb, Eurostat publică datele, dar numai la nivel național și pe regiuni NUTS 
2. 

Avantaje O serie de defalcări teritoriale disponibile la INS. 

 
 

Ponderea exploatațiilor agricole cu parcele mai mici de 2 hectare – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 1.2 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

1.2.1.  

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

1.2.1.5 

Definiție Ponderea exploatațiilor agricole cu parcele mai mici de 2 hectare, indiferent de statutul 
lor juridic, în totalul exploatațiilor agricole. 
În funcție de dimensiunea măsurată în hectare de suprafață agricolă utilizată (SAU), 
exploatațiile agricole se împart în următoarele categorii:  

• Zero ha 

• Mai puțin de 2 ha 

• 2 – 4,9 ha 

• 10 – 19,9 ha 

• 20 – 29,9 ha 

• 30 – 49,9 ha 

• 50 – 99,9 ha 

• 100 ha și peste  

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate 
Datele necesare pentru indicator (numărul total de ferme sau cu mai puțin de 2 ha de 
SAU) sunt disponibile, dar indicatorul nu este calculat. 
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Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Indicatorul trebuie calculat deoarece indică procentul exploatațiilor agricole care au 
suprafețe agricole (foarte) mici (sub 2 ha), fiind mai reprezentativ decât pur și simplu 
numărul exploatațiilor de acest tip.   

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Numărul exploatațiilor agricole cu parcele mai mici de 2 ha există deja în EUROSTAT, 
astfel că doar trebuie calculată ponderea în totalul exploatațiilor agricole pentru a obține 
indicatorul. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Pondere în numărul total de exploatații 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Ancheta structurală în agricultură (ASA) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  EUROSTAT 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Eurostat și INS colectează date prin Ancheta structurală în agricultură (ASA), la fiecare 2-3 

ani. Recensământ complet la fiecare 10 ani. 

Rezultatele sunt diseminate la 2 ani după anul de referință. 

Ani disponibili 2005, 2007, 2010, 2013 and 2016 – în prelucrare 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

CCME indicator (C.17 Agricultural holdings (farms) - physical farm size) (Exploatații 
agricole (ferme) – dimensiunea fermei) pentru evaluarea politicii agricole comune (PAC) 
în cadrul Strategiei Uniunii Europene „Europa 2020”. 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată Eurostat 

Link-uri web [ef_m_farmleg] - Indicatorii agricoli după suprafața agricolă, tipul fermei, producția 
standard, forma juridică și regiuni NUTS 2 (incl. 2016)  
[ef_kvecsleg] – Variabile cheie: suprafața, efectivele de animale, forța de muncă și 
producția standard după dimensiunea economică a exploatației (în Euro), statutul juridic 
al exploatației și regiuni NUTS 2 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Macroregiuni (NUTS1), Regiuni de dezvoltare (NUTS 2) 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Statutul juridic al exploatației (deținător unic, persoană juridică, exploatații de grup) sau 
Forma juridică a deținătorului (persoană fizică, persoană juridică, exploatație de grup, 
unitate funciară comună) 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Macroregiuni (NUTS1) 

Puncte slabe Trebuie calculat deoarece nu este disponibil ca procent. 

Avantaje Numărul exploatațiilor agricole cu parcele mai mici de 2 hectare este foarte bine definit 
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de indicatorul din EUROSTAT. 

 
 

Câștigul salarial nominal net pe activități ale economiei naționale – Indicator de input  
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 1.2 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

1.2.1  

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

1.2.1.1 

Definiție Câștigul salarial nominal net se obține prin scăderea din câștigul salarial nominal brut a: 
impozitului, contribuției salariaților pentru asigurările sociale de sănătate, contribuției 
individuale de asigurări sociale de stat și a contribuției salariaților la bugetul asigurărilor 
pentru șomaj.  
Începând cu anul 2018, câștigul salarial nominal net se obține prin scăderea din câștigul 
salarial nominal brut a: impozitului, contribuției de asigurări sociale datorată de salariați 
și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de salariați.  
Câștigul salarial mediu lunar net reprezintă raportul dintre sumele nete plătite salariatilor 
de către agentii economici în luna de referintă, indiferent pentru ce perioadă se cuvin, și 
numărul mediu de salariati.  
Numărul mediu al salariatilor reprezintă o medie aritmetică simplă calculată pe baza 
efectivelor zilnice ale salariatilor din luna respectivă. Salariații care nu sunt angajați cu 
normă întreagă se includ în numărul mediu proporțional cu timpul de lucru prevăzut în 
contractul de muncă.  
În efectivul de salariați luat în calcul se includ numai persoanele care au fost plătite 
pentru luna respectivă. Nu se iau în considerare: salariații aflați in concediu fără plată, în 
grevă, detașați la lucru în străinătate și cei al căror contract de muncă/raport de serviciu 
a fost suspendat. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 
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Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C  

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

INS: Sondajul privind costul forței de muncă, în unitățile socio-economice 

În mod alternativ, Eurostat efectuează la fiecare patru ani Ancheta asupra structurii 
veniturilor salariale (SES) pentru a obține date structurale armonizate și comparabile 
privind câștigurile brute (orare, lunare, anuale). Informațiile colectate se referă la sumele 
plătite fiecărui "deținător al postului". Nu acoperă veniturile aceluiași angajat în altă 
parte, la al doilea sau al treilea loc de muncă. Luna de referință este luna octombrie 
pentru fiecare an al studiului. 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Lunar, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 1990 - 2017 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată INS (Tempo online) 

Link-uri web FOM106A - Castigul salarial nominal mediu net lunar pe activitati ale economiei nationale 
la nivel de sectiune CAEN Rev.1, categorii de salariati, macroregiuni, regiuni de dezvoltare 
si judete (date din 1990-2008) 
FOM106E - Castigul salarial nominal mediu net lunar pe activitati ale economiei nationale 
(sectiuni si diviziuni) CAEN Rev.2, sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete 
(date din 2008-2017) 
Pentru alte defalcări, sub-indicatorii sunt disponibili în Tempo pentru calculul acestora. 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Macroregiuni (NUTS1), Regiuni de dezvoltare (NUTS 2), Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Activități economice (CAEN Rev.1, CAEN Rev.2), Sex 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 
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Puncte slabe N/A 

Avantaje Indicator bine consolidat și relevant pentru O.G. 1.2 

 
 

Numărul de locuri de muncă vacante pe activități ale economiei naționale – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 1.2 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

1.2.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

1.2.1.2; 1.2.1.3; 1.2.1.6; 1.2.1.9 

Definiție Numărul locurilor de muncă vacante include numărul posturilor plătite, nou create, 
neocupate, sau care vor deveni vacante, pentru care:  
1. Perioada 2005-2008:  
i. angajatorul întreprinde acțiuni concrete spre a găsi un candidat potrivit pentru 
ocuparea postului respectiv (exemple de acțiuni concrete întreprise de angajator: 
anunțarea existenței locului vacant prin serviciile de ocupare a forței de muncă, 
publicitate prin ziare, media, Internet, contactare directă a posibililor candidați etc.);  
ii. angajatorul dorește să îl ocupe imediat sau în viitorul apropiat (maxim 3 luni după luna 
de referință).  
2. Începând cu anul 2009:  
i. angajatorul întreprinde acțiuni concrete spre a găsi un candidat potrivit pentru 
ocuparea postului respectiv (exemple de acțiuni concrete întreprise de angajator: 
anunțarea existenței locului vacant prin serviciile de ocupare a forței de muncă, 
publicitate prin ziare, media, Internet, contactare directă a posibililor candidați etc.) 
ii. angajatorul dorește ocuparea imediată sau într-o perioadă specifică de timp stabilită 
de angajator.  
Perioada specifică de timp se referă la perioada maximă necesară ocupării locului de 
muncă vacant.  
Sunt considerate locuri vacante posturile destinate persoanelor din afara întreprinderii 
(dar pe care pot concura și persoane din interiorul întreprinderii), indiferent dacă sunt 
posturi pe durată determinată sau nedeterminată, în program de lucru normal sau 
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parțial.  
Nu se consideră vacante, posturile neocupate:  
- destinate exclusiv promovării persoanelor din interiorul întreprinderii sau instituției;  
- din unitățile administrației publice, blocate printr-un act normativ.  
Posturile ocupate de persoanele care absentează o anumită perioadă de timp (concedii 
de maternitate, pentru îngrijirea copilului, concedii medicale, concedii fără plată, alte 
absențe) se consideră vacante, dacă angajatorul dorește substituirea pe perioadă 
determinată (temporară) și dacă întreprinde acțiuni de găsire a candidaților.  
Numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante se calculează ca medie aritmetică 
simplă din cele patru trimestre. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C  

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Locuri de munca vacante (INS) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Trimestrial, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2005 - 2018 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată INS (Tempo online) 

Link-uri web LMV102A - Locuri de munca vacante pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si activitati 
ale economiei nationale (sectiuni) CAEN Rev.1 (date din 2005 – 2008) 
LMV102B - Locuri de munca vacante pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si activitati 
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ale economiei nationale (sectiuni) CAEN Rev.2 (date din 2008 - 2018) 
LMV102C (date din 2005-2010) / LMV102D (date din 2011 – 2018) - Locuri de munca 
vacante pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si grupe majore de ocupatii (ISCO-88) 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Macroregiuni (NUTS1), Regiuni de dezvoltare (NUTS 2), Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Activități economice (CAEN Rev.1, CAEN Rev.2), Grupe de ocupații (ISCO-88) 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe N/A 

Avantaje Indicator bine consolidat și relevant pentru O.G. 1.2 

 
 
 

GO 1.3. Reducerea ratei sărăciei în rândul persoanelor încadrate în muncă  
 

Rata riscului de sărăcie în rândul persoanelor încadrate în muncă – Indicator de consecință 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

outcome 

Obiectivul general 1.3. 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/A 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/A 

Definiție Procentul persoanelor (de 18-64 de ani sau alte categorii de vârstă) din populația totală care 
declară că muncesc (angajate sau care desfășoară activități independente de peste 6 luni în 
perioada de referinţă) care au un venit disponibil pe adult-echivalent mai mic decât pragul 
sărăciei stabilit la nivelul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult-echivalent 
(după transferurile sociale). 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/A 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/A 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procentul persoanelor încadrate în muncă 
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Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS  

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

EU-SILC 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  EUROSTAT 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual (cel puțin 6 luni pe an) 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2007-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată EUROSTAT, INS numai tabelele din Raportul privind incluziunea socială 

Link-uri web Eurostat:  
Rata riscului de sărăcie în rândul persoanelor încadrate în muncă pe vârste și sexe - EU-SILC 
(ilc_iw01)  
Rata riscului de sărăcie în rândul persoanelor încadrate în muncă după tipul gospodăriei - EU-
SILC (ilc_iw02)  
Rata riscului de sărăcie în rândul persoanelor încadrate în muncă după intensitatea muncii în 
gospodărie (populație cu vârstele cuprinse între 18-59 de ani) - EU-SILC (ilc_iw03)  
Rata riscului de sărăcie în rândul persoanelor încadrate în muncă după nivelul de educație - 
EU-SILC (ilc_iw04)  
Rata riscului de sărăcie în rândul persoanelor încadrate în muncă după tipul de contract - EU-
SILC (ilc_iw05)  
Rata riscului de sărăcie în rândul persoanelor încadrate în muncă după numărul de luni 
lucrate - EU-SILC (ilc_iw06) 
Rata riscului de sărăcie în rândul persoanelor încadrate în muncă după tipul de muncă full-
/part-time - EU-SILC (ilc_iw07) 
INS: Dimensiuni ale incluziunii sociale (rata sărăciei în funcție de vârstă, sex și statut 
ocupațional, p. 59)  
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/dimensiuni_ale_incluziunii_soci
ale_in_romania_2017.pdf 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Statut ocupațional (angajați, salariați sau angajați excluzând salariații) grupe de vârstă, gen 

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/dimensiuni_ale_incluziunii_sociale_in_romania_2017.pdf
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/dimensiuni_ale_incluziunii_sociale_in_romania_2017.pdf
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Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Regiuni 

Puncte slabe Doar la nivel național. 

Avantaje Direct relevant pentru O.G. 

 
 

Persoane cu venituri salariale mici – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

output 

Obiectivul general 1.3. 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

1.3.2.; 1.3.3. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

1.3.2.1; 1.3.3.1; 1.3.3.2.  

Definiție Persoanele cu venituri salariale mici sunt definite ca fiind acei angajați (excluzând 
ucenicii) care câștigă două treimi sau mai puțin din câștigul salarial mediu brut pe oră 
valabil la nivel național (în unitățile economice cu peste 10 angajați și în toate sectoarele 
de activitate ale economiei naționale exceptând agricultura, pescuitul, administrația 
publică, gospodăriile private și organizațiile extrateritoriale).    

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/A 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/A 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent   

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS  

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Ancheta asupra structurii veniturilor salariale (SES)  

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  EUROSTAT 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  O dată la 4 ani 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

O dată la 4 ani 

Ani disponibili 2006, 2010, 2014 
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Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată EUROSTAT 

Link-uri web [earn_ses_pub1s] - Lucrători cu venituri salariale mici ca pondere în total angajați (cu 
excepția ucenicilor) pe sexe  
(earn_ses_pub1a) - Lucrători cu venituri salariale mici ca pondere în total angajați (cu 
excepția ucenicilor) pe vârste 
(earn_ses_pub1i) - Lucrători cu venituri salariale mici ca pondere în total angajați (cu 
excepția ucenicilor) după nivelul de educație   
(earn_ses_pub1t) - Lucrători cu venituri salariale mici ca pondere în total angajați (cu 
excepția ucenicilor) după tipul de contract de angajare   
(earn_ses_pub1n) - Lucrători cu venituri salariale mici ca pondere în total angajați (cu 
excepția ucenicilor) după activitatea economică  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Mediu de rezidență, regiuni 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Grupe de vârstă, gen 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Mediu de rezidență, regiuni 

Puncte slabe Nu ia în calcul și veniturile beneficiarilor de venit minim garantat. 

Avantaje Direct relevant pentru OG și pentru 2 din cele 3 OS 

 
 

Gradul de participare la procesul educaţional sau de instruire a persoanelor de 25-64 ani 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 1.3 & 4.4 (as outcome indicator) 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

1.3.2 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

1.3.2.1 

Definiție Indicatorul, în contextul anchetei AMIGO, reprezintă ponderea persoanelor de 25-64 ani 
care au urmat o formǎ de instruire în ultimele 4 sǎptǎmâni precedente interviului, în 
totalul persoanelor de aceeaşi vârstǎ, excluzând persoanele care nu au răspuns la 
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întrebările din chestionar referitoare la participarea la instruire. 
Activitatea educațională se deosebește în mod fundamental de activitatea ne-
educațională prin caracterul intenționat (în opoziție cu accidental – „învățare accidentală 
(întâmplătoare)”), fiind definită prin acumularea deliberată de cunoștințe, abilități și 
competențe. 
Clasificarea activităților educaționale: 
Educația și instruirea formală se referă la activitatea de învățare instituționalizată, 
intenționată și planificată, care se realizează în școli, licee, universități, institute, academii 
de studii, școli doctorale sau postdoctorale și alte instituții de învățământ preuniversitar 
sau superior din cadrul sistemului național de educație; 
Educația și instruirea non-formală se referă la orice activitate de învățare, 
instituționalizată, intenționată și planificată de către un furnizor de educație sau formare 
profesională în afara sistemului național de educație, cum ar fi: cursuri (care se împart în 
cursuri cu predare în săli de clasă, lecții particulare și cursuri care îmbină instruirea 
teoretică cu cea practică inclusiv ateliere), instruirea profesională practică la locul de 
muncă. Se poate desfășura atât în cadrul cât și în afara instituțiilor de învățământ și se 
adresează persoanelor de toate vârstele.   
 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Vom folosi date din ancheta AMIGO pentru a calcula acest indicator și pentru a obține 
defalcările necesare.   
Se poate calcula pornind de la Adult Education Survey (AES)/ Ancheta asupra Educației 
Adulților (AEDA) care există deja și este raportată o dată la 5 ani (2007, 2011 și 2016). 
Perioada de referință este ultimele 12 luni precedente interviului AES/AEDA, nu 4 
săptămâni ca în AMIGO.  
Rata de participare la educație (în contextul AES/AEDA) reprezintă ponderea persoanelor 
de 25-64 ani care au urmat o formǎ de instruire în ultimele 12 luni precedente interviului 
în totalul persoanelor de aceeași vârstă.  
Rata de participare la educația formală, non-formală sau informală pe sexe, medii de 

rezidență, grupe de vârstă, nivel de instruire absolvit, statut ocupațional curent și regiuni 

de dezvoltare  
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Indicatorul din AEDA nu măsoară contribuția specifică a angajatorului la LLL/ÎPV. 

Constituie un indicator de referință în „Educație și formare 2020” (ET2020) – Comisia 

Europeană și e corelat cu Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții 2015-

2020.    

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

INS - LFS 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS  

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Trimestrial și anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2000 – 2016 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată Eurostat: baza de date LFS  

Link-uri web (lfsa_pgaied) - Populația pe sexe, vârste și participare la educație și formare profesională 
(în ultimele 4 săptămâni) (1 000). Acest indicator este calculat pe baza datelor LFS privind 
participarea la educație și formare profesională în ultimele 4 luni. 
Datele despre învățarea pe tot parcursul vieții (lfso_03) sunt din modulul ad-hoc din 2003. 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/A 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/A 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe N/A 

Avantaje Indicatorul din LFS/AMIGO măsoară efortul financiar al angajatorilor pentru formarea 
profesională a angajaților în raport cu cheltuielile totale cu forța de muncă.  

 
 

Ponderea întreprinderilor cu contracte colective de muncă – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Input  

Obiectivul general 1.3. 
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Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

1.3.3. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

1.3.3.1; 1.3.3.2 

Definiție Ponderea întreprinderilor cu contracte colective de muncă în numărul total de 
întreprinderi, după tip: micro, mic, mediu și mare 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Măsoară capacitatea de dialog social în sectorul antreprenorial 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

MMJS ar trebui să colecteze și să raporteze datele anuale. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele MMJS, Inspectoratele Teritoriale de Muncă 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

MMJS/ Direcția Dialog Social: registru privind contractele colective de muncă la nivel de 
grup de unități și pe sectoare de activitate 
Registre ITM pentru contractele colective de muncă înregistrate la nivel de unitate. 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați și 
cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/A 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Clasa de mărime a întreprinderilor: mici, medii și mari 

Proprietatea întreprinderilor: publice și private 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Toate, inclusiv indicatorul 
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Puncte slabe N/A 

Avantaje Contractele colective de muncă comparativ cu acordurile de negociere colectivă se 
înregistreaza la ITM și ar permite urmărirea contractelor cu salariul minim din totalul 
contractele de muncă înregistrate. 

 

Procentul contractelor de muncă cu salariu minim în totalul contractelor înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Input 

Obiectivul general 1.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

1.3.3. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

1.3.3.1; 1.3.3.2 

Definiție Ponderea contractelor de muncă, înregistrate la ITM, cu salariul minim în totalul 
contractelor de muncă înregistrate. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate 
Cel mai probabil sursa de date există și nu necesită colectarea de date noi (De verificat). 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Măsoară numărul de persoane care deși sunt ocupate au venituri mici, respectiv salariul 
minim. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Numărător: numărul de contracte înregistrate la ITM cu salariul minim 
Numitor: numărul total de contracte de muncă înregistrate la ITM 
Numărător/ Numitor * 100 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele MMJS, Inspectoratele Teritoriale de Muncă 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

 MMJS, ITM - Registre ale contractelor de muncă  

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 



50 

 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/A 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/A 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe N/A 

Avantaje N/A 

 
 

Numărul de participanţi la programele de Învățare pe tot Parcursul Vieții cu competenţe certificate – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Input 

Obiectivul general 1.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

1.3.2 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

1.3.2.1, 1.3.2.2 

Definiție Numărul de participanţi la programele de Învățare pe tot Parcursul Vieții cu 
competenţe certificate 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Relevant pentru „Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții” 2015-2020. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Fiecare furnizor de evaluare și certificare a competențelor înregistrează informații 
despre clienții săi (nume, date de identificare, detalii despre curs, evaluare și certificare 
etc.). 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele MMJS, ANOFM, MEN, Autoritatea Națională pentru Calificări, CCIP, furnizori privați de 
ÎPV 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  ANOFM, ANC, CCIP, registre de la furnizori privați cu participanții la ÎPV ale căror 
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administrative de colectare a datelor competențe au fost evaluate și certificate ca urmare a finalizării cursurilor 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  MMJS, MEN 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Strategia naţională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015-2020 

Publicată ANOFM 

Link-uri web ANOFM publică anual Raportul de progres în legătură cu punerea în aplicare a Planului 
național de formare profesională 
http://193.169.6.21/files/Raport%20formare.pdf  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/A 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/A 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe N/A 

Avantaje N/A 

 
 

GO 1.4. Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi a resurselor serviciului public de ocupare 
 

Procentul personalului de la ghișeu care lucrează direct cu șomerii înregistrați – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Output 

Obiectivul general 1.4 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

1.4.1.1, 1.4.1.2, 1.4.2.2, 1.4.2.3, 1.4.3.1 

Definiție Procentul personalului de la ghișeu din cadrul agențiilor județene de ocupare a forței de 
muncă care lucrează direct cu șomerii înregistrați, în totalul personalului ANOFM.   

http://193.169.6.21/files/Raport%20formare.pdf
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Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Calitatea serviciilor furnizate șomerilor de către agențiile județene de ocupare a forței 
de muncă depinde de nivelul suprasolicitării personalului de la ghișeu cu sarcini sau 
clienți. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Numărător: numărul de angajați ai agențiilor județene de ocupare a forței de muncă 
care lucrează direct cu șomerii (personalul de la ghișeu)   
Numitor: numărul total de angajați (personalul) ai agențiilor județene de ocupare a 
forței de muncă  
Numărător/ Numitor * 100 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANOFM 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

ANOFM - registre de personal din agențiile teritoriale 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANOFM 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare, județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/A 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Indicatorul și defalcările sale 

Puncte slabe Date auto-declarate de fiecare agenție, ceea ce poate induce abateri în funcție de miza 
indicatorului. 

Avantaje Indicatorul oferă o imagine de ansamblu a nivelului de deschidere și prioritizare a 
interacțiunii directe cu principalul beneficiar (șomerii). Poate fi analizat în paralel cu 
numărul mediu anual al șomerilor pentru o mai bună imagine de ansamblu. 
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Cheltuieli pentru administrarea serviciilor de ocupare a forței de muncă, defalcare specială pentru cheltuielile privind formarea personalului – 
Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) input 

Obiectivul general 1.4. 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

1.4.1.; 1.4.2.; 1.4.3.; 1.4.4 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

Toate AP-urile 

Definiție Alocarea bugetară pentru administrarea serviciilor de ocupare a forței de muncă, 
defalcare specială pentru cheltuielile privind formarea personalului 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/A 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/A 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr, procent în Cheltuielile publice totale  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANOFM, Ministerul Finanțelor 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Baza de date ANOFM  

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANOFM 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 1990-prezent  

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Planul Național de Ocupare  
Planul Național de Formare pentru Personal   

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați și 
cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată N/A 

Link-uri web N/A 
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Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Național 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Cheltuieli pentru formarea personalului propriu 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe N/A 

Avantaje Multe O.G.-uri, O.S.-uri și A.P.-uri se referă la necesitatea finanțării; indicatorul de față 
reflectă acest lucru. 

 
 
 

GO 1.5. Creșterea ratelor de ocupare a forței de muncă a grupurilor vulnerabile 
 

Rata NEET – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 1.5, 4..4 & 1.1 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Rata NEET reprezintă proporția tinerilor care nu sunt cuprinși într-o formă de ocupare, 
educație sau formare profesională. Numărătorul indicatorului se referă la persoane care 
îndeplinesc simultan următoarele două condiții: 
• nu sunt cuprinse într-o formă de ocupare – persoane șomere sau inactive; 
• nu au urmat o formă de educație sau de formare profesională formală sau non-
formală în ultimele patru săptămâni precedente interviului.  
Numitorul reprezintă populația totală din aceeași grupă de vârstă, excluzând persoanele 
care nu au răspuns la întrebările din chestionar referitoare la participarea la instruire. 
Conform definiției OCDE, tinerii din categoria NEET reprezintă persoanele cu vârsta 
cuprinsă între 15 și 29 de ani. În general, datele sunt calculate și pe grupe cincinale de 
vârstă: 15-19, 20-24 și 25-29 de ani.    
Eurostat folosește grupele de vârstă 15-19 și 20-34 de ani alternativ cu grupele cincinale 
de vârstă pentru a analiza această categorie.       
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Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/A 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/A 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Ancheta Forţei de Muncă (LFS) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS; Eurostat  

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Trimestrial, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual (medie trimestrială)  

Ani disponibili 2006-prezent  

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Eurostat;  

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Strategia pentru tineret, Strategia pentru ocuparea forței de  muncă 

Publicată Eurostat 

Link-uri web [edat_lfse_20] - Tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare pe sexe, vârste și statut ocupațional (rate NEET) 
(edat_lfse_21) - Tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare pe sexe, vârste și nivel de educație (rate NEET) 
(edat_lfse_29) - Tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare pe sexe, vârste și grad de urbanizare (rate NEET) 
[edat_lfse_38] - Tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare pe sexe, vârste, cetățenie și regiuni NUTS 2 (rate NEET)  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Gradul de urbanizare, regiuni 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Sex, vârstă (15-19, 20-34, 15-24, 25-34, 15-34, 15-64 ani), nivel de educație, activitate și 
statut ocupațional 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe Se intersectează parțial cu problema ocupării în muncă/ șomajului (o persoană ar putea fi 
cuprinsă într-o formă de instruire) 
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Nu există defalcări disponibile pentru populația de etnie romă sau pentru persoanele cu 
dizabilități, grupuri care sunt abordate de O.S. 
Din cauza non-răspunsurilor la variabila „participare la instruire” sau „cel mai înalt nivel 
de educație absolvit”, prin adunarea anumitor descompuneri ale ratelor NEET ar putea să 
nu se obțină rata NEET totală pentru o anumită grupă de vârstă și sex.   

Avantaje Preferabilă față de rata de ocupare, cu foarte puține defalcări pe grupurile vulnerabile. 

 
 

Rata de ocupare în funcție de cel mai înalt nivel de educație absolvit – Indicator de consecință 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Outcome 

Obiectivul general 1.5. 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Numărul persoanelor ocupate din categoria de vârstă 20-64 de ani care au ajuns la un 
anumit nivel de educație, împărțit la populația totală din aceeași categorie de vârstă și 
cu același nivel de educație 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/A 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/A 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

LFS 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS; Eurostat  

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Trimestrial, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 
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Ani disponibili 2005-2017 (tepsr_wc120) , 1997 – 2017 (lfsa_ergaed) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Eurostat; 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați și 
cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 

Publicată Eurostat 

Link-uri web [tepsr_wc120] - Rata de ocupare după cel mai înalt nivel de educație absolvit - %  
(lfsa_ergaed) - Rata de ocupare pe sexe, vârste și cel mai înalt nivel de educație absolvit 
(%) (în detaliu pentru grupe de vârstă diferite) 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/A 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/A 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe Oferă o imagine limitată asupra situației grupurilor vulnerabile. 

Avantaje Relevant pentru O.G. 

 
 

Populația din gospodării fără persoane ocupate, inclusiv copii – Indicator de consecință 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Outcome 

Obiectivul general 1.5. 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Proporția populației din gospodăriile fără persoane ocupate, exprimate ca pondere în 
populația totală din aceeași categorie de vârstă. 
Indicatorul "populația din gospodării fără persoane ocupate, inclusiv copii" se referă la: 
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 
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exclusiv din studenți din aceeași categorie de vârstă nu se regăsesc nici în numărător, 
nici în numitor. 
Gospodăriile fără persoane ocupate sunt gospodării în care niciun membru nu este 
angajat, adică toți membrii sunt fie șomeri, fie inactivi. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/A 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/A 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Pondere 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele  INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

EU-LFS 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  EUROSTAT 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Indicatorii sunt anuali, dar sursa de date este o anchetă trimestrială. 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2005-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată EUROSTAT 

Link-uri web [lfsi_jhh_a] - Populația din gospodării fără persoane ocupate – date anuale 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_jhh_a  
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/lfsi_jhh_a_esms.htm 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_jhh_a&lang=en  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/A 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Grupe de vârstă (0-17, 18-59), Gen, Tipul gospodăriei 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe N/A 

Avantaje Măsoară intersecția dintre mai multe grupuri vulnerabile: șomeri, inactivi și copii din 
gospodării ai căror adulți sunt în aceste situații. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_jhh_a
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/lfsi_jhh_a_esms.htm
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_jhh_a&lang=en
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Rata șomajului – Indicator de consecință 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Outcome 

Obiectivul general 1.5. 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Rata somajului reprezintă proporția șomerilor, conform definiției internaționale (BIM*), 

în populația activă. 

Șomerii, conform definiției internaționale (BIM*), sunt persoanele în vârstă de 15 - 74 

ani care în cursul perioadei de referință îndeplinesc simultan următoarele condiții:  

- nu au un loc de muncă și nu desfășoară o activitate în scopul obținerii unor venituri;  

- sunt în căutarea unui loc de muncă, utilizând în ultimele 4 săptămâni (inclusiv 

săptămâna de referință) diferite metode active pentru a-l găsi: contactarea agenției 

(naționale sau județene) pentru ocuparea forței de muncă sau a unei agenții particulare 

de plasare în vederea găsirii unui loc de muncă, contactarea directă a patronilor sau a 

factorilor responsabili cu angajarea, susținerea unor teste, interviuri, examinări, 

demersuri pentru a începe o activitate pe cont propriu, publicarea de anunțuri și 

răspunsuri la anunțuri, studierea anunțurilor din mica publicitate, apel la prieteni, rude, 

colegi, sindicate, altă metodă în afara celor menționate;  

- sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele două săptămâni (inclusiv săptămâna 

în care s-a desfășurat interviul), dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă.  

*Conform criteriilor Biroului Internațional al Muncii 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/A 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/A 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent  
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Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS  

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Household Labour Force Survey (LFS)/  Ancheta Forţei de Muncă în Gospodării (AMIGO) 
Alternativă: date administrative de la ANOFM pentru rata șomajului înregistrat 
(definiție diferită) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS; EUROSTAT 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Trimestrial, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 1996-prezent 
2004-prezent (AMG157G/ AMG157H) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Annual National Employment Plan 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați și 
cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Publicată INS (Tempo), EUROSTAT 

Link-uri web AMG157E - Rata somajului BIM pe grupe de varsta, medii de rezidenta, macroregiuni si 
regiuni de dezvoltare 
AMG157F - Rata somajului BIM pe grupe de varsta, sexe, macroregiuni si regiuni de 
dezvoltare  
De asemenea, date cu frecvență lunară (AMG157G – serie neajustata, AMG157H - serie 
ajustata sezonier) 
Eurostat: 
(lfsa_urgaed) - Rata somajului pe sexe, vârste și nivel de educație (%), date anuale 
(lfsq_urgaed) - Rata somajului pe sexe, vârste și nivel de educație (%), date trimestriale 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Mediu de rezidență 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Sex, grupe de vârstă 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe N/A 

Avantaje N/A 

 
 

Rata șomajului de lungă durată BIM (procent din populația activă în vârstă de 15-74 de ani) – Indicator de consecință 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Outcome 
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Obiectivul general 1.5. 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Numărul total de șomeri pe termen lung (care se află în șomaj de 12 luni și peste/ de 6 

luni și peste, în cazul tinerilor; conform definiției internaționale BIM) exprimat ca 

pondere în populația totală activă în vârstă de 15-74 de ani.  

Somerii, conform definitiei internationale (BIM*), sunt persoanele in varsta de 15 - 74 

ani care in cursul perioadei de referinta indeplinesc simultan urmatoarele conditii:  

- nu au un loc de munca si nu desfasoara o activitate in scopul obtinerii unor venituri;  

- sunt in cautarea unui loc de munca, utilizand in ultimele 4 saptamani (inclusiv 

saptamana de referinta) diferite metode active pentru a-l gasi: contactarea agentiei 

(nationale sau judetene) pentru ocuparea fortei de munca sau a unei agentii particulare 

de plasare in vederea gasirii unui loc de munca, contactarea directa a patronilor sau a 

factorilor responsabili cu angajarea, sustinerea unor teste, interviuri, examinari, 

demersuri pentru a incepe o activitate pe cont propriu, publicarea de anunturi si 

raspunsuri la anunturi, studierea anunturilor din mica publicitate, apel la prieteni, rude, 

colegi, sindicate, alta metoda in afara celor mentionate;  

- sunt disponibile sa inceapa lucrul in urmatoarele doua saptamani (inclusiv saptamana 

in care s-a desfasurat interviul), daca s-ar gasi imediat un loc de munca.  

*Conform criteriilor Biroului International al Muncii 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/A 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/A 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS  

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Household Labour Force Survey (LFS)/  Ancheta Forţei de Muncă în Gospodării (AMIGO) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS; EUROSTAT 
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Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Trimestrial, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2006-prezent (Eurostat), 1996 – prezent (INS) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați și 
cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Publicată EUROSTAT, INS 

Link-uri web Eurostat: 
[une_ltu_a] - Șomajul de lungă durată pe sexe – medie anuală 
(une_ltu_q) - Șomajul de lungă durată pe sexe – medie trimestrială 
Indicatorul și defalcările sale (aria de reședință, sexul) sunt calculate și publicate de INS 
în Anuarul Statistic al României. De asemenea, datele necesare pentru calculul 
indicatorului se găsesc în TEMPO: 
AMG130K - Someri BIM dupa durata somajului, pe grupe de varsta si sexe 
AMG130L - Someri BIM dupa durata somajului , pe grupe de varsta si medii de 
rezidenta 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Mediu de rezidență, regiuni  

Alte dezagregări M&E_Incluziune Gen, grupe de vârstă, nivel de educație,  

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Nu există în TEMPO: regiune de dezvoltare, cel mai înalt nivel de educație absolvit. 

Puncte slabe N/A 

Avantaje Indicator relevant și bine consolidat privind șomajul de lungă durată. 

 
 

Incidența șomajului de lungă durată – Indicator de consecință 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Outcome 

Obiectivul general 1.5. 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție The incidence of long-term unemployment is the share of long-term unemployed 
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persons (12 months or more / 6 months or more in case of youths; ILO definition) in 
total unemployed population. 
Incidenţa şomajului de lungă durată reprezintă ponderea numărului şomerilor de lungă 
durată (12 luni şi peste/ 6 luni și peste în cazul tinerilor; conform definiției 
internaționale BIM) în populația totală de şomeri. 
Șomajul de lungă durată se referă la numărul de persoane care nu au loc de muncă și se 
află în căutarea unui loc de muncă de cel puțin 12 luni/ 6 luni în cazul tinerilor.  
An unemployed person is defined according to ILO  guidelines, as: 

• someone aged 15 to 74; 

• without work during the reference week; 

• available to start work within the next two weeks (or has already found a job to 
start within the next three months); 

• actively having sought employment at some time during the last four weeks. 
Somerii, conform definitiei internationale (BIM*), sunt persoanele in varsta de 15 - 74 

ani care in cursul perioadei de referinta indeplinesc simultan urmatoarele conditii:  

- nu au un loc de munca si nu desfasoara o activitate in scopul obtinerii unor venituri;  

- sunt in cautarea unui loc de munca, utilizand in ultimele 4 saptamani (inclusiv 

saptamana de referinta) diferite metode active pentru a-l gasi: contactarea agentiei 

(nationale sau judetene) pentru ocuparea fortei de munca sau a unei agentii particulare 

de plasare in vederea gasirii unui loc de munca, contactarea directa a patronilor sau a 

factorilor responsabili cu angajarea, sustinerea unor teste, interviuri, examinari, 

demersuri pentru a incepe o activitate pe cont propriu, publicarea de anunturi si 

raspunsuri la anunturi, studierea anunturilor din mica publicitate, apel la prieteni, rude, 

colegi, sindicate, alta metoda in afara celor mentionate;  

- sunt disponibile sa inceapa lucrul in urmatoarele doua saptamani (inclusiv saptamana 

in care s-a desfasurat interviul), daca s-ar gasi imediat un loc de munca.  

*Conform criteriilor Biroului International al Muncii 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/A 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/A 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent  
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Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS  

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Household Labour Force Survey (LFS)/  Ancheta Forţei de Muncă în Gospodării (AMIGO) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  EUROSTAT, INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Trimestrial, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 1996-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Tabloul de bord european privind aspecte sociale 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Publicată EUROSTAT, INS 

Link-uri web [lfsa_upgan] - Șomajul de lungă durată (12 luni sau mai mult) ca procent din șomajul 
total, pe sexe, vârste și cetățenie (%) 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_upgan&lang=en      
[lfsa_upgacob] - Șomajul de lungă durată (12 luni sau mai mult) ca procent din șomajul 
total, pe sexe, vârste și țara de origine (%)  
Indicatorul și defalcările sale (mediu de rezidență, sex) sunt calculate și publicate de INS 
în Anuarul Statistic al României. 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Gen, grupe de vârstă 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Regiuni 

Puncte slabe N/A 

Avantaje Indicator relevant și bine consolidat pentru șomajul de lungă durată. 

 
 

Participanți la măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă, pe tipuri de măsuri și categorii de participanți – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 1.1  & 1.5 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

1.1.1. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_upgan&lang=en
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Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

1.1.1.2.; 1.1.1.4. 

Definiție Numărul persoanelor înregistrate la Serviciul Public de Ocupare care beneficiază de 
măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă într-un an și care, la absolvire, sunt 
încadrate în muncă. 
Măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă (2-7 măsuri de stimulare) cuprind 
intervenții pe piața muncii în cadrul cărora principala activitate a participanților este alta 
decât căutarea unui loc de muncă, iar participarea la astfel de intervenții duce în general 
la schimbarea statutului pe piața muncii. O activitate care nu duce la schimbarea 
statutului pe piața forței de muncă poate fi în continuare considerată o măsură de 
stimulare cu condiția să îndeplinească următoarele criterii: 
• activitățile sunt altele decât căutarea unui loc de muncă, se desfășoară sub 
supraveghere și constituie pentru participanți o activitate cu normă întreagă sau o 
activitate semnificativă cu normă parțială pe o perioadă semnificativă de timp și  
• scopul acesteia este perfecționarea calificărilor profesionale ale participanților 
sau 
• oferă stimulente pentru ocuparea unui loc de muncă sau pentru oferirea unui loc 
de muncă (inclusiv activități independente).    
Sfera de acoperire a bazei de date privind stimularea ocupării forței de muncă se 
limitează în principal la măsurile care vizează sub o formă sau alta grupuri de persoane 
care întâmpină dificultăți pe piața muncii – denumite aici grupuri țintă. Se recunosc trei 
grupuri țintă principale:   

• Șomeri – persoane în general neocupate, disponibile pentru a fi ocupate sau în 
căutarea unui loc de muncă. Șomerii înregistrați conform definițiilor naționale 
sunt întotdeauna incluși aici chiar dacă nu îndeplinesc simultan cele trei criterii. 

• Persoane amenințate de riscul de a deveni șomeri – persoane ocupate în prezent, 
dar expuse riscului de a-și pierde locul de muncă din cauza situației economice a 
angajatorului, restructurărilor sau altor cauze similare. 

• Persoane inactive – persoane care în prezent nu participă la forța muncă (în 
sensul că nu sunt nici ocupate, nici șomere conform definiției de mai sus), dar 
care ar dori să intre pe piața forței de muncă și sunt dezavantajate. 

Baza de date privind stimularea ocupării forței de muncă colectează date despre grupurile 
vizate de fiecare măsură utilizând două niveluri de detaliu:  

• Grupurile țintă operaționale reflectă cerințele minime de eligibilitate pentru 
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fiecare măsură (șomeri înregistrați, alți șomeri înregistrați, neînregistrați, 
persoane ocupate); 

• Grupurile țintă detaliate fie rafinează această clasificare (restrâng grupurile țintă 
operaționale), fie indică existența uneor condiții/beneficii speciale pentru 
anumite grupuri (toți, șomeri de lungă durată, tineri, vârstnici, persoane cu 
dizabilități, imigranți/minorități etnice, persoane re-inserate pe piața 
muncii/părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, priorități publice și 
alții). 

Participanții la măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă sunt prezentați aici ca: 

• Stocul mediu anual: numărul mediu de participanți la o măsură în orice moment 
pe parcursul unui an. Stocul mediu anual poate fi interpretat și ca numărul de 
persoane raportat la ani de participare la o măsură. În general este calculat ca 
media stocului la finalul fiecărui an. 

• Intrări: numărul de participanți noi, care sunt cuprinși într-o măsură pe parcursul 
unui an – fluxul de participanți noi; 

• Ieșiri: numărul de participanți care nu mai sunt cuprinși într-o măsură pe 
parcursul unui an – fluxul de ieșiri, incluzând participanții care au absolvit și cei 
care au abandonat. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil în rapoartele anuale sau lunare ale ANOFM (inclusiv la nivel județean). De 
asemenea, este disponibil la DG Employment pentru tipul de acțiuni, dar nu pentru 
categoria de participanți 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr (DG_Employment), % în total/ în 100 de persoane în căutarea unui loc de muncă 
(Eurostat, DG_Employment)  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANOFM 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Baza de date ANOFM 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANOFM, INS, DG_Employment 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual. Datele privind cheltuielile, participanții și persoanele înregistrate în evidenţa 
agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sunt colectate în mod normal cu referire la un 
an calendaristic. 
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Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2003 – 2016 (DG Employment); până în 2018 (ANOFM) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă are obiective în acest domeniu 

Publicată MMJS - rapoarte despre angajare; Rapoarte anuale sau lunare ANOFM; DG Employment 
din 2016  

Link-uri web Implementarea Programului național de ocupare a forţei de muncă la nivel național în 
2018: https://www.anofm.ro/upload/4476/Tabele_2018.pdf; 
Raport de Activitate ANOFM - 2018: 
https://www.anofm.ro/upload/5798/Raport__activitate_2018_ANOFM.pdf; 
DG Employment:  
[LMP_PARTSUMM]/ [LMP_PARTSUMM$TPS00079] - participanți la PAPM după tipul 
acțiunii 
http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/55x3na5hEUWAMjpmwUlnA  
[LMP_IND_ACTSUP] - Stimularea ocupării forței de muncă - participanți la PAPM per 100 
de persoane în căutarea unui loc de muncă 
http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/iM0hhRAI6LwSsXFYYkGRw  
[LMP_PARTME$RO] – Participanți după tipul de intervenție PAPM – România 
http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/wTF4E6HjsOsoj9YcIRPcEw 
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_analysis/lmp/lmp_esms.htm     

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiune de dezvoltare, Mediu de rezidență (în special persoane din rural) 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Sex, Grupe de vârstă (toate, mai puțin de 25, 25-54, 55+), Durata șomajului (Total, mai 
puțin de 6 luni, 6-12 luni, 12 luni sau mai mult), Grup țintă (operațional și detaliat – 
persoane de etnie romă, beneficiari de VMG sau ASF, NEETD, persoane cu dizabilități 
etc.), Tipul acțiunii la care au participat (formare profesională, stimulente pentru 
ocuparea forței de muncă, servicii de angajare susținută și reabilitare, crearea directă de 
locuri de muncă, stimulente fiscale pentru startup-uri). 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Datele sunt disponibile, dar nu publicate ca defalcări ale indicatorului: sex, vârstă (toți, 
sub 25 de ani, 25-54 de ani, peste 55 de ani), durata șomajului (totală, sub 6 luni, 6-12 
luni, 12 luni sau peste), grupul țintă (operațional și detaliat – romi, beneficiari de VMG sau 
AFS, NEETD, persoane cu dizabilități etc.). 

https://www.anofm.ro/upload/4476/Tabele_2018.pdf
https://www.anofm.ro/upload/5798/Raport__activitate_2018_ANOFM.pdf
http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/55x3na5hEUWAMjpmwUlnA
http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/iM0hhRAI6LwSsXFYYkGRw
http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/wTF4E6HjsOsoj9YcIRPcEw
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_analysis/lmp/lmp_esms.htm
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Datele nu sunt disponibile în metodologia UE aferentă statisticilor privind stimularea 
ocupării forței de muncă, în schimb ANOFM colectează aceste date pe regiuni de 
dezvoltare, medii de rezidență (în special rezidenți din mediul rural). 

Puncte slabe Cumulează beneficiari ai unor tipuri foarte diferite de măsuri de stimulare a ocupării 
forței de muncă. 

Avantaje Direct relevant pentru grupul țintă vizat de O.G. 1.1 și 1.5. 

 
 

Cheltuieli cu măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă, per total și tipuri de măsuri, ca pondere în PIB/ cheltuieli guvernamentale – 
Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 1.1 & 1.5 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

1.1.1; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.3 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

1.1.1.1; 1.1.1.2.; 1.1.1.4; 1.5.1.1; 1.5.1.2; 1.5.1.3; 1.5.2.3; 1.5.3.1 

Definiție Cheltuieli totale cu măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă: formarea 

profesională a persoanelor în căutare de loc de muncă, subvenții acordate angajatorilor 

care încadrează persoane din grupurile țintă prevăzute de legislația în vigoare și aplicate 

de ANOFM, prime de activare, prime de mobilitate etc.  

Măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă (2-7 măsuri de stimulare) cuprind 

intervenții pe piața muncii în cadrul cărora principala activitate a participanților este alta 

decât căutarea unui loc de muncă, iar participarea la astfel de intervenții duce în general 

la schimbarea statutului pe piața muncii. O activitate care nu duce la schimbarea 

statutului pe piața forței de muncă poate fi în continuare considerată o măsură de 

stimulare cu condiția să îndeplinească următoarele criterii: 

• activitățile sunt altele decât căutarea unui loc de muncă, se desfășoară sub 

supraveghere și constituie pentru participanți o activitate cu normă întreagă sau o 

activitate semnificativă cu normă parțială pe o perioadă semnificativă de timp și  

• scopul acesteia este perfecționarea calificărilor profesionale ale participanților 

sau 
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• oferă stimulente pentru ocuparea unui loc de muncă sau pentru oferirea unui loc 
de muncă (inclusiv activități independente).    

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil în raportul anual al ANOFM ca pondere în PIB (și în DG Employment) și în 
totalul cheltuielilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Acesta trebuie 
calculat din datele deja colectate pentru ponderea în cheltuielile guvernamentale. 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/A 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/A 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Pondere în PIB/ cheltuieli guvernamentale 
Număr: PPS pe persoană în căutarea unui loc de muncă (DG EMPL), milioane de Moneda 
Națională 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANOFM 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Baza de date ANOFM 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANOFM, INS, DG_Employment 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Lunar, Trimestrial, Anual 
Datele privind cheltuielile, participanții și persoanele înregistrate în evidenţa agenţiilor 
pentru ocuparea forţei de muncă sunt colectate în mod normal cu referire la un an 
calendaristic. 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2003 – 2016 (DG Employment); 2007-2018 (ANOFM) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Eurostat 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă are obiective cu privire lamăsurile 
de stimulare a ocupării forței de muncă  

Publicată MMJS - rapoarte despre angajare; Rapoarte anuale sau lunare ANOFM; DG Employment 
din 2016  

Link-uri web Raport de Activitate ANOFM - 2018: 
https://www.anofm.ro/upload/5798/Raport__activitate_2018_ANOFM.pdf; 
DG Employment: [LMP_IND_EXP] – cheltuieli cu PAPM 
http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/GjT29FQFikAzcLcixMVPUQ  
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_analysis/lmp/lmp_esms.htm   

https://www.anofm.ro/upload/5798/Raport__activitate_2018_ANOFM.pdf
http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/GjT29FQFikAzcLcixMVPUQ
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_analysis/lmp/lmp_esms.htm
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Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/A  

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/A 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe Cumulează beneficiari ai unor tipuri foarte diferite de măsuri de stimulare a ocupării 
forței de muncă. 

Avantaje Direct relevant pentru grupul țintă vizat de O.G. 1.1 și 1.5. 

 
 

 
 
GO 1.6. Dezvoltarea economiei sociale în vederea creşterii oportunităţilor de angajare pentru grupurile vulnerabile 

 

Angajații întreprinderilor de economie socială care provin din grupuri vulnerabile – Indicator de consecință 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Outcome  

Obiectivul general 1.6. 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Angajații întreprinderilor sociale care provin din grupuri vulnerabile în accepțiunea art. 6 

litera h) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială și art. 6 litera p) din Legea nr. 

292/2011 privind asistența socială: 

• persoanele care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest 

sistem,  

• persoanele din familiile beneficiare de ajutorul social potrivit prevederilor Legii 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

• persoanele care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea 

familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru 

susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

• persoanele solicitante de azil sau beneficiare ale protecţiei internaţionale 
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definite conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

• persoanele fără adăpost, 

• orice altă persoană aflată în riscul de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a 

nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, 

dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la 

vulnerabilitate economică şi socială. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Disponibil; calitatea datelor trebuie verificată 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/A 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/A 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANOFM 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

ANOFM - Registrul Unic de Evidenta a Intreprinderilor Sociale (RUEIS) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANOFM - Compartimentul economie socială 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2018 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată ANOFM – Tabel extras din RUEIS 

Link-uri web https://www.anofm.ro/upload/2395/Extras_registru_noiembrie_2018.pdf 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Localitate, județ, regiune 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Tipul de grup vulnerabil 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Date administrative fără un control al calității până în prezent 

Avantaje Direct relevant pentru OG 

https://www.anofm.ro/upload/2395/Extras_registru_noiembrie_2018.pdf
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Numărul de întreprinderi de economie socială – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Output 

Obiectivul general 1.6. 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

toate, dar nu unul specific 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

toate, dar nu una specifică 

Definiție Numărul întreprinderilor sociale atestate/ certificate (cu marcă socială) de către AJOFM. 

Atestatul se acordă la solicitarea persoanelor juridice prevăzute la art. 3 pe baza actelor 

de înființare și funcționare. Acesta certifică scopul social al întreprinderilor sociale și 

conformarea acesteia la principiile enunțate la art. 4 din Legea nr. 219/2015 privind 

economia socială. 

RUEIS cuprinde atât întreprinderile sociale, care sunt atestate conform legii, cât și 
întreprinderile sociale de inserție care după atestare au obținut marca socială, inclusiv 
certificatul de întreprindere socială de inserție. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Disponibil; calitatea datelor trebuie verificată 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/A 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/A 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANOFM 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

ANOFM - Registrul Unic de Evidenta a Intreprinderilor Sociale (RUEIS) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANOFM - Compartimentul economie socială 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2018 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 
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Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată ANOFM – Tabel extras din RUEIS 

Link-uri web https://www.anofm.ro/upload/2395/Extras_registru_noiembrie_2018.pdf  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Localitate, județ, regiune 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Tipul de grup vulnerabil 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* De documentat 

Puncte slabe Date administrative fără un control al calității până în prezent 

Avantaje Direct relevant pentru O.G. și O.S. 

 
 

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

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) input 

Obiectivul general 1.6. 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

1.6.1., 1.6.3., 1.6.4. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

1.6.1.1; 1.6.1.2., 1.6.3.2., 1.6.4.1. 

Definiție Indicatorul măsoară valoarea finanțărilor atrase de către întreprinderile de economie 
socială prin intermediul Instrumentelor/ Fondurilor Structurale, în scopul îndeplinirii 
obiectivelor eligibile. 
Instrumentele Structurale ale politicii de coeziune au 3 obiective principale: 
convergență, competitivitate regională și ocuparea forței de muncă și cooperare 
teritorială europeană. 
Acestea sunt: Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social 
European (FSE), Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR) și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM).  

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Relevanța pentru O.G. 

https://www.anofm.ro/upload/2395/Extras_registru_noiembrie_2018.pdf
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Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Calcularea sumei totale incluzând toate tipurile de alocări pentru fiecare întreprindere 
de economie socială. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANOFM, MMJS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

ANOFM - Registrul Unic de Evidenta a Intreprinderilor Sociale (RUEIS) cu date inserate 
de la MEF 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANOFM - Compartimentul economie socială, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2017-2018 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Nu 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Nu 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Rămân de stabilit pașii necesari pentru colectarea, procesarea și raportarea datelor.   

Avantaje Relevanța pentru O.G. 



 

 

TRANSFERURI SOCIALE   
 

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

Rata riscului de sărăcie înainte și după transferurile sociale (excluzând pensiile) – Indicator de consecințe  
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Outcome 

Obiectivul general 2.1 & 2.2 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Persoanele cu vârsta peste 0 ani aflate în risc de sărăcie care trăiesc în gospodării  ale 

căror venituri (ajustate conform mărimii și componenței gospodăriei), înainte sau după 

transferurile sociale (excluzând pensiile), sunt mai mici decât pragul stabilit la nivelul de 

60% din mediana veniturilor disponibile pe adult-echivalent (după transferurile sociale). 

Proporția acestor persoane în totalul populației reprezintă rata riscului de sărăcie, înainte 
sau după transferuri sociale (excluzând pensia), a respectivei populații.  
Indicatorul examinează inexistența ipotetică și impactul transferurilor sociale (altele decât 
pensiile). 
Impactul transferurilor sociale reprezintă reducerea ratei riscului de sărăcie în procente 
(%) ca urmare a transferurilor sociale, calculată ca diferența procentuală dintre rata 
riscului de sărăcie înainte și după transferurile sociale.  
Este estimat pentru diferite componențe de gospodării și în funcție de protecția socială 
per total, precum și în funcție de alocațiile de stat pentru copii și indemnizația pentru 
creșterea copilului. 
Indicatorul EU-SILC este calculat fără a include autoconsumul (din resursele proprii ale 
gospodăriei).    
Pensia pentru limită de vârstă și pensia de urmaș sunt considerate venituri înainte de 
transferuri, nu sunt incluse la transferuri sociale. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Disponibil pentru protecția socială per total 

Nou propus din date deja colectate pentru alocația de stat pentru copii și alocația pentru 
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creșterea copilului 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Este încă un mod de a măsura sărăcia în rândul copiilor care locuiesc cu familiile lor; 
sărăcia în rândul copiilor este disponibilă deja ca indicator de consecință pentru O.G. 2.1. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

INS ar trebui să măsoare periodic acest indicator și defalcările sale (uneori, pentru anumiți 
ani, este măsurat prin EU-SILC sau ABF). 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr de persoane; Pondere; Impactul  transferurilor sociale  
Reducerea procentuală a ponderii populației expuse riscului de sărăcie ca urmare a 
transferurilor sociale (transferurile sociale per total și individuale – alocația de stat pentru 
copii și alocația pentru creșterea copilului) 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Eurostat: EU-SILC/INS: ACAV  
INS:  Sistemul indicatorilor de incluziune socială.  Se calculează și din  Ancheta Bugetelor 
de Familie (ABF) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS, Eurostat 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  (ultimele 12 luni/anul precedent) 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2007-2016 (fără defalcările indicatorului care nu sunt disponibile) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Sistemul de monitorizare a incluziunii sociale (care cuprinde şi indicatorul calculat pe baza 
EU-SILC) 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată INS/ Eurostat din EU-SILC; INS/ MMJS din ABF  

Link-uri web Numai indicatorii pentru transferurile sociale per total sunt publicați: 
Numărul și ponderea persoanelor: 

INS: Dimensiuni ale incluziunii sociale în România (publicație anuală sau în Tempo online): 
SAR105A - Rata saraciei relative inainte de transferurile sociale, inclusiv/ exclusiv  pensiile, 
pe sexe 
SAR104B & SAR105B - Rata saraciei relative inainte de transferurile sociale, inclusiv/ 
exclusiv  pensiile, pe grupe de varsta 
Eurostat: [ilc_li10] -  Rata saraciei relative inainte de transferurile sociale ( pensiile excluse 
din transferurile sociale) după pragul de sărăcie, vârstă și sex - EU-SILC  
[ilc_li10b] -  Rata saraciei relative inainte de transferurile sociale ( pensiile excluse din 
transferurile sociale) după tipul gospodăriei - EU-SILC  



77 

 

 
 

Rata riscului de sărăcie înainte și după transferurile bazate pe testarea mijloacelor, per total și individual (alocații pentru susținerea familiei cu 
ambii părinți și a celei monoparentale și venitul minim garantat) – Indicator de consecințe 
 

[t2020_52] -  Persoane expuse riscului de sărăcie după transferurile sociale 
 
Impactul transferurilor sociale: Reducerea procentuală a ratei saraciei relative datorată 
transferurilor sociale (calculată prin compararea ratelor saraciei relative înainte de 
transferurile sociale cu cele de după transferuri; pensiile nu sunt considerate transferuri 
sociale în aceste calcule).  
[tespm050] -  Impactul transferurilor sociale (excluzând pensiile) asupra reducerii sărăciei, 
pe sexe - % 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Gradul de urbanizare (densitatea populației), Regiuni NUTS2  

Alte dezagregări M&E_Incluziune Grupe de vârstă, Gen, Structura gospodăriei,  Tipul transferului social (per total, alocația 
de stat pentru copii, alocația pentru creșterea copilului) 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Defalcările indicatorului 

Puncte slabe Se presupune că comportamentul beneficiarilor în absența transferurilor ar fi diferit. Prin 

urmare, măsura este doar o aproximare a impactului transferurilor.  

Indicatorii sunt calculați la nivel de gospodărie, nu familie. 
Datele privind alocația de stat pentru copii sunt calculate la nivel de gospodărie 
(chestionarul pe gospodării), în timp ce pentru indemnizația pentru creșterea copilului 
datele sunt colectate la nivel de individ (chestionarul individual).  
Indicatorul este calculat fără a se include autoconsumul (consumul din resurse proprii) 
deoarece datele EU-SILC referitoare la venitul disponibil pe adult-echivalent nu îl includ. 
Numai indicatorul calculat pe baza Anchetei Bugetelor de Familie (ABF) analizează rata cu 
și fără autoconsum.      

Avantaje Măsurile de outcome sunt legate de riscul de sărăcie monetară (AROP), o măsură centrală 
la nivel european 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Outcome 

Obiectivul general 2.1.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de N/C 
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input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

Definiție Persoanele cu vârsta peste 0 ani aflate în risc de sărăcie care trăiesc în gospodării  ale 

căror venituri (ajustate conform mărimii și componenței gospodăriei), înainte sau după 

transferurile sociale bazate pe testarea mijloacelor (excluzând pensiile), sunt mai mici 

decât pragul stabilit la nivelul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult-

echivalent (după transferurile sociale). 

Proporția acestor persoane în totalul populației/ populația specifică reprezintă rata 
riscului de sărăcie, înainte sau după transferurile sociale bazate pe testarea mijloacelor 
(excluzând pensia), a respectivei populații.  
Indicatorul examinează inexistența ipotetică și impactul transferurilor sociale (altele decât 
pensiile). 
Este estimat pentru transferurile sociale bazate pe testarea mijloacelor per total și 
individual (pentru fiecare transfer în parte): alocația pentru susținerea familiei cu ambii 
părinți și a celei monoparentale și venitul minim garantat. 
Impactul transferurilor sociale bazate pe testarea mijloacelor reprezintă reducerea ratei 
riscului de sărăcie în procente (%) ca urmare a transferurilor sociale bazate pe testarea 
mijloacelor, calculat ca diferența procentuală dintre rata riscului de sărăcie înainte și după 
transferurile sociale bazate pe testarea mijloacelor.  
Pensia pentru limită de vârstă și pensia de urmaș sunt considerate venituri înainte de 
transferuri, nu sunt incluse la transferuri sociale. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

O.G. abordează transferurile bazate pe testarea mijloacelor. 
Analiza cu sau fără autoconsum este justificată de faptul că multe gospodării se bazează 
foarte mult pe acesta.   

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

EU-SILC include întrebări privind transferurile bazate pe testarea mijloacelor pentru 

fiecare transfer în parte, care pot fi agregate într-o măsură generală sau contribuția la 

reducerea sărăciei poate fi estimată pentru fiecare transfer. 

MMJS sau, mai probabil, INS ar trebui să măsoare periodic acest indicator (uneori, pentru 
anumiți ani, sunt măsurați folosind EU-SILC sau ABF).  INS nu a calculat sau publicat acest 
indicator înainte. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr; Pondere în populație (rata AROP) 
Reducerea procentuală a ponderii populației expuse riscului de sărăcie ca urmare a 
transferurilor sociale bazate pe testarea mijloacelor 
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Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

EU-SILC  ( deoarece poate furniza date pe chintile de venit ) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS, EUROSTAT 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual (timp de 1-2 ani înainte de raportare) 

Ani disponibili 2007-prezent (fără defalcările indicatorului care nu sunt disponibile) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A  

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată N/C  

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Gradul de urbanizare, regiuni 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Grupe de vârstă, Gen 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Indicatorii ca atare și defalcările acestora, pentru transferurile sociale bazate pe testarea 

mijloacelor per total și individual (pentru fiecare transfer în parte) 

Fără autoconsum 

Puncte slabe Alocația complementară pentru susținerea familiei a fuzionat cu alocația pentru 
susținerea familiei monoparentale obținându-se alocația pentru susținerea familiei (cu 
ambii părinți sau monoparentală), dar cele două componente sunt raportate și separat în 
sistemul statistic. 
Se presupune că comportamentul beneficiarilor în absența transferurilor ar fi diferit. Prin 

urmare, măsura este o aproximare grosieră a impactului transferurilor.  

Indicatorii sunt calculați la nivel de gospodărie, nu familie. 
Rezultatele nu sunt fiabile momentan, având în vedere numărul redus de observaţii din 
eșantionul actual pentru transferurile sociale prin testarea mijloacelor. Ancheta asupra 
calităţii vieţii (EU-SILC) şi Ancheta Bugetelor de Familie (ABF) sunt cercetări statistice 
selective. 
Indicatorul din EU-SILC e calculat fără a se include autoconsumul (consumul din resurse 
proprii). Numai ABF raportează datele cu și fără autoconsum.    

Avantaje Măsurile de outcome sunt legate de riscul de sărăcie monetară (AROP), o măsură centrală 
la nivel European, un indicator bine consolidat. 
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Indicele inegalității veniturilor (raportul dintre venituri între chintilele S80/S20) – Indicator de consecințe 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Outcome 

Obiectivul general 2.1.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Indicele inegalităţii veniturilor este raportul dintre veniturile disponibile pe adult-
echivalent ale persoanelor considerate cele mai bogate (din ultima quintilă a distribuţiei 
persoanelor după venit) faţă de veniturile persoanelor considerate cele mai sărace (din 
prima quintilă a distribuţiei persoanelor după venit). 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

 Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

 N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

 N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport   Raport 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele  INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

 EU-SILC 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele   INS: EUROSTAT 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual   Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

 Anual  

Ani disponibili  2007-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

 N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Social Scoreboard; Rapoartele de Dezvoltare Umană;  

Publicată EUROSTAT, INS 
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Link-uri web [tessi180] - Raportul dintre venituri între chintile (S80/S20) pe sexe (Eurostat)  
SAR106A - Indicele inegalității veniturilor (raportul dintre venituri între chintilele S50/S10) 
pe grupe de vârstă (INS) 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/C 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile*  N/C 

Puncte slabe Nu are legătură directă cu transferurile; deși inegalitatea poate fi redusă într-o oarecare 
măsură prin transferuri sociale, ea este influențată puternic de dezvoltarea economică. 

Avantaje Indicator bine consolidat   
 
 

Gradul de acoperire al  transferurilor sociale bazate pe testarea mijloacelor, pe chintile de venit, per total și pe transferuri individuale (alocații 
pentru susținerea familiei cu ambii părinți și a celei monoparentale și venitul minim garantat) (EU-SILC) – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Output 

Obiectivul general 2.1.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.1.1.; 2.1.2; 2.1.4  

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.1.1.1; 2.1.2.3.; 2.1.2.5; 2.1.4.1.  

Definiție Procentul de gospodării în care ajung transferurile sociale bazate pe testarea mijloacelor.     

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Direct relevant pentru OG, pentru câteva OS-uri și AP-uri. 

Oferă un mod alternativ de a măsura gradul de acoperire, pe lângă cea care folosește 
datele administrative, ca procent din populația totală, și cu defalcări după nivelul 
veniturilor (chintile de venit) 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

EU-SILC include întrebări privind transferurile bazate pe testarea mijloacelor pentru 

fiecare transfer în parte, care pot fi agregate într-o măsură generală sau contribuția la 

reducerea sărăciei poate fi estimată pentru fiecare transfer. 

 MMJS sau, mai probabil, INS ar trebui să măsoare periodic acești indicatori (uneori, 
pentru anumiți ani, sunt măsurați de către anumite entități de cercetare folosind EU-SILC 
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Beneficiari ai  transferurilor sociale bazate pe testarea mijloacelor, medii anuale ale statisticilor lunare, per total și pe transferuri individuale 
(alocații pentru susținerea familiei cu ambii părinți și a celei monoparentale și venitul minim garantat) (date ANPIS)  – Indicator de rezultat 
 

sau ABF).  INS nu a calculat sau publicat acest indicator înainte, ca urmare a limitelor de 
fiabilitate.  

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

EU-SILC ( deoarece poate furniza date pe chintile de venit ) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2007-prezent ( De discutat cu INS dacă poate calcula retrospectiv acest indicator, luând în 
considerare transferurile sociale bazate pe testarea mijloacelor și defalcările  indicatorului 
care nu sunt disponibile) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată Eurostat pentru date per total 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/A 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Chintile de venit 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Indicatorul și defalcările sale 

Puncte slabe Nu ia în calcul Venitul Minim de Inserție, deoarece acesta încă nu a fost implementat. 
Indicatorii sunt calculați la nivel de gospodărie, nu familie. 
Rezultatele nu sunt fiabile momentan, având în vedere numărul redus de observaţii din 
eșantionul actual. Ancheta asupra calităţii vieţii (EU-SILC) şi Ancheta Bugetelor de Familie 
(ABF) sunt cercetări statistice selective. Conform INS, date complete se pot obține din 
surse administrative.   

Avantaje Direct relevant pentru OG, pentru câteva OS-uri și AP-uri. 
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Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Output 

Obiectivul general 2.1.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.1.1.; 2.1.2; 2.1.4  

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.1.1.1; 2.1.2.3.; 2.1.2.5; 2.1.4.1.  

Definiție Media anuală a statisticilor lunare cu familiile beneficiare ale transferurilor sociale bazate 

pe testarea mijloacelor, per total și pe fiecare transfer în parte (alocația pentru susținerea 

familiei, venitul minim garantat). 

De asemenea, procent din numărul total de familii. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Deja Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr;  procent din numărul total de familii 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANPIS pentru datele privind beneficiarii 

INS pentru datele din numărul total de familii, pentru a obține procente 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Baza de date ANPIS pentu beneficiari 
INS pentru date demografice 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Lunar, Anual (medie) 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2007-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată N/A 

Link-uri web N/A 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Mediu de rezidență, Județe, Regiuni 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Alocația pentru susținerea familiei, Venitul minim garantat: după componența familiei 
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Generozitatea transferurilor bazate pe testarea mijloacelor, pe chintile de venit,  per total și pe transferuri individuale (alocații pentru 
susținerea familiei cu ambii părinți și a celei monoparentale și venitul minim garantat) – Indicator de rezultat 
 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe Nu ia în calcul Venitul Minim de Inserție, deoarece acesta încă nu a fost implementat. 

Avantaje Direct relevant pentru O.G., pentru câteva O.S.-uri și A.P.-uri. 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Output 

Obiectivul general 2.1.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.1.1.; 2.1.2; 2.1.4  

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.1.1.1; 2.1.2.3.; 2.1.2.5; 2.1.4.1.  

Definiție Procentul sumei primite din transferuri sociale în venitul total al gospodăriilor beneficiare. 
S-au avut în vedere următoarele transferuri sociale: alocațiile pentru susținerea familiei  
cu ambii părinți și a celor mono-parentale și venitul minim garantat. 
Alte transferuri, cum ar fi alocația de stat pentru copii, pot fi folosite pentru comparații.  
Indicatorul este măsurat în general și pe chintile de venit. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Direct relevant pentru O.G., pentru câteva O.S.-uri și A.P.-uri 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

EU-SILC include întrebări privind transferurile bazate pe testarea mijloacelor pentru 

fiecare transfer în parte, care pot fi agregate într-o măsură generală sau contribuția la 

reducerea sărăciei poate fi estimată pentru fiecare transfer. 

 MMJS sau, mai probabil, INS ar trebui să măsoare periodic acești indicatori (uneori, 
pentru anumiți ani, sunt măsurați folosind EU-SILC sau ABF).  INS nu a calculat sau publicat 
acest indicator înainte. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

EU-SILC ( deoarece poate furniza date pe chintile de venit ) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS; MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  
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Precizia  transferurilor bazate pe testarea mijloacelor, pe chintile de venit,  per total și pe transferuri individuale (alocații pentru susținerea 
familiei cu ambii părinți și a celei  monoparentale și venitul minim garantat) – Indicator de rezultat 
 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2003-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată N/A 

Link-uri web N/A 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Chintile de venit 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Indicatorul ca atare și defalcările nu sunt disponibile ca serie de date de la EU-SILC (uneori 
publicate pentru anumiți ani, alteori folosind ABF). 

Puncte slabe Nu ia în calcul Venitul Minim de Inserție, deoarece acesta încă nu a fost implementat 
Rezultatele nu sunt fiabile momentan, având în vedere numărul redus de observaţii din 
eșantionul actual. Ancheta asupra calităţii vieţii (EU-SILC) şi Ancheta Bugetelor de Familie 
(ABF) sunt cercetări statistice selective. Conform INS, date complete se pot obține din 
surse administrative.   

Avantaje Direct relevant pentru O.G., pentru câteva O.S.-uri și A.P.-uri. 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Output 

Obiectivul general 2.1.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.1.1.; 2.1.2; 2.1.4  

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.1.1.1; 2.1.2.2; 2.1.2.3.; 2.1.4.1.  

Definiție Procentul sumei distribuite ca transferuri sociale prin testarea mijloacelor primit de 
gospodăriile din fiecare chintilă. Transferurile sociale avute în vedere sunt:  alocațiile 
pentru susținerea familiei cu ambii părinți și a celor mono-parentale și venitul minim 
garantat. 
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Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Direct relevant pentru O.G., pentru câteva O.S.-uri și A.P.-uri. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

EU-SILC include întrebări privind transferurile bazate pe testarea mijloacelor pentru 

fiecare transfer în parte, care pot fi agregate într-o măsură generală sau contribuția la 

reducerea sărăciei poate fi estimată pentru fiecare transfer. 

 MMJS sau, mai probabil, INS ar trebui să măsoare periodic acești indicatori (uneori, 
pentru anumiți ani, sunt măsurați folosind EU-SILC sau ABF).  INS nu a calculat sau publicat 
acest indicator înainte.  

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

EU-SILC ( deoarece poate furniza date pe chintile de venit ) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS; MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili N/A 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată N/A 

Link-uri web N/A 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Chintile de venit 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Indicatorii ca atare și defalcările nu sunt disponibile ca serie de date de la EU-SILC (uneori 
publicate pentru anumiți ani, alteori folosind ABF). 

Puncte slabe Nu ia în calcul Venitul Minim de Inserție, deoarece acesta încă nu a fost implementat 
Rezultatele nu sunt fiabile momentan, având în vedere numărul redus de observaţii din 
eșantionul actual. Conform INS, date complete se pot obține din surse administrative.   

Avantaje Direct relevant pentru O.G., pentru câteva O.S.-uri și A.P.-uri. 
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Cheltuieli pentru protecția socială/ transferurile în bani/ transferurile bazate pe testarea mijloacelor per total/ transferurile individuale bazate 
pe testarea mijloacelor, ca pondere în PIB/ cheltuieli guvernamentale – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Input 

Obiectivul general 2.1.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

toate 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

toate 

Definiție Indicatorul este estimat ca procentul cheltuielilor totale cu protecția socială/ transferurile 

în bani/ beneficii bazate pe testarea mijloacelor per total și pentru fiecare beneficiu în 

parte din PIB/cheltuielile guvernamentale.   

Protecția socială (EUROSTAT) acoperă toate intervențiile din surse de finanțare publice 
sau private, excluzând transferurile dintre gospodării. Lista include cheltuieli pentru 
prestații financiare, bunuri și servicii de sănătate, dizabilitate, vârstă înaintată, drepturi 
succesorale, familie/ copii, șomaj și excluziune socială. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Disponibil numai în cheltuieli pentru protecție socială, dar nu este disponibil și ca pondere 
în cheltuielile guvernamentale. 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Direct relevant pentru O.G., pentru câteva OS-uri și AP-uri. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Numărător: Cheltuielile totale cu protecția socială sau transferurile în bani sau 
transferurile bazate pe testarea mijloacelor sau fiecare transfer bazat pe testarea 
mijloacelor în parte   * 100 
Numitor: PIB sau cheltuielile guvernamentale totale 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr absolut (milioane de unități de monedă națională) 

Puterea de cumpărare standard (PPS) pe cap de locuitor 
Pondere în PIB/ cheltuieli guvernamentale 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANPIS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Date administrative ANPIS 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS; EUROSTAT pentru cheltuielile cu protecția socială (de tip ESSPROS)/ cheltuieli cu 

transferuri în bani/ cheltuieli cu transferurile bazate pe testarea mijloacelor per total 

MMJS/ ANPIS pentru date privind toți indicatorii 
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Valoarea  transferurilor sociale bazate pe testarea mijloacelor: valoarea medie a sumelor transferate într-un an pe tip de beneficiar și praguri; 
valoarea reală și valoarea raportată la nivelul salariilor (alocații pentru susținerea familiei cu ambii părinți și a celei monoparentale  și venitul 
minim garantat) – Indicator de input 
 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual; datele sunt făcute publice la 1, 2 sau 3 ani după perioada de referință 

Ani disponibili 1990-prezent  

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Eurostat, ESPROSS (Sistemul European Integrat de Statistici privind Protecția socială), 
TransMonEE (Monitorizare transformativă pentru echitate consolidată), altele 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Strategiei pentru protecţia copilului 

Publicată Eurostat 

Link-uri web [spr_exp_gdp] - Tabele pe funcții, beneficii agregate și scheme grupate - % din PIB 
[spr_exp_sum] - Cheltuieli: rezultate principale (ESSPROS tipuri principale de cheltuieli) 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/A 

Alte dezagregări M&E_Incluziune ESSPROS-cheltuieli, ESSPROS-funcții  

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Procentul cheltuielilor cu fiecare transfer bazat pe testarea mijloacelor ca procent din PIB/ 
cheltuieli guvernamentale nu este disponibil în Eurostat. 

Puncte slabe N/A 

Avantaje Direct relevant pentru O.G., O.S.-uri și A.P.-uri. 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Input 

Obiectivul general 2.1.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

toate 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

toate 

Definiție Cuantumul transferurilor sociale bazate pe testarea mijloacelor: valoare absolută, valoare 
reală ancorată în 2015 și valoare raportată la valoarea salariului minim și a celui mediu 
net. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate pentru valoarea reală și valoarea relativă 

Disponibil pentru fiecare transfer individual, nu per total, raportat ca valoare absolută 
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(MMJS) 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Direct relevant pentru multe A.P.-uri. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Valoarea absolută pentru anul x este ancorată în aceeași valoare de la nivelul anului 2015 
și raportată la valoarea salariului minim și mediu net. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Numere absolute 
Procent din salariului minim net, respectiv din salariul mediu net  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANPIS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

ANPIS 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPIS; MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 1990-prezent  

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A  

Publicată MMJS 

Link-uri web Statistici MMJS:  Rapoarte statistice lunare privind principalele beneficii de asistenta 
sociala 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-
incluziune-si-asistenta-sociala/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-
asistenta-sociala/2629-incluziune-sociala-date-statistice-rapoarte-statistice   

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/A 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Alocația pentru susținerea familiei, Venitul minim garantat: după componența familiei 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe N/A 

Avantaje Direct relevant pentru multe A.P.-uri, care necesită sprijin sporit. 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/2629-incluziune-sociala-date-statistice-rapoarte-statistice
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/2629-incluziune-sociala-date-statistice-rapoarte-statistice
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/2629-incluziune-sociala-date-statistice-rapoarte-statistice
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GO 2.2. Oferirea de suport  financiar adecvat pentru persoanele cu dizabilități aflate în risc de sărăcie sau excluziune 
socială  

  

Rata riscului de sărăcie înainte și după indemnizația pentru persoane cu dizabilități, în funcție de nivelul de limitare a activității  – Indicator de 
consecințe 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Outcome 

Obiectivul general 2.2.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/A 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/A 

Definiție Persoanele cu vârsta peste 0 ani aflate în risc de sărăcie care trăiesc în gospodării  ale 

căror venituri (ajustate conform mărimii și componenței gospodăriei), înainte și după 

indemnizația de dizabilitate, se află sub pragul de sărăcie. 

Pragul de sărăcie este stabilit la 60% din mediana veniturilor pe adult echivalent (după 

transferurile sociale). 

Indicatorul este calculat ca procentul persoanelor cu un anumit nivel/un nivel grav de 
limitare a activității aflate în risc de sărăcie, din totalul persoanelor cu același nivel de 
limitare a activității. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate 
 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Relevant pentru O.G. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Numărător: Numărul persoanelor cu un anumit nivel/un nivel grav de limitare a activității 
care locuiesc în gospodării cu  venituri sub pragul de sărăcie, înainte și după indemnizația 
de dizabilitate  * 100 
Numitor: Totalul populației cu același nivel de limitare a acitivității  
Pragul de sărăcie este stabilit la 60% din mediana veniturilor pe adult echivalent (după 
transferurile sociale). 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  EU-SILC 
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Rata riscului de sărăcie înainte și după transferurile sociale (excluzând pensiile) – Indicator de consecințe 
 

administrative de colectare a datelor 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS, EUROSTAT 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual (timp de 1-2 ani înainte de raportare ) 

Ani disponibili N/A 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată EUROSTAT 

Link-uri web Doar indicatorii pentru transferurile sociale per total sunt publicați: 
(hlth_dpe030) - Persoane expuse riscului de sărăcie înainte de transferurile sociale 
(pensiile incluse în transferurile sociale) după nivelul de limitare a activității, sex și vârstă 
[t2020_52] -  Persoane expuse riscului de sărăcie după transferurile sociale 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Sex,  Grupe de vârstă 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Regiuni 

Puncte slabe Limitarea activității este un alt concept pe lângă dizabilitate și invaliditate, aflate deja în 
circulație 
EU-SILC nu calculează și nu publică acest indicator; nu publică decât rata riscului de 
sărăcie înainte și după transferurile sociale per total. 

Avantaje Însă este un concept mai amplu 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Outcome 

Obiectivul general 2.1 & 2.2 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Persoanele cu vârsta peste 0 ani aflate în risc de sărăcie care trăiesc în gospodării  ale 
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căror venituri (ajustate conform mărimii și componenței gospodăriei), înainte sau după 

transferurile sociale (excluzând pensiile), sunt mai mici decât pragul stabilit la nivelul de 

60% din mediana veniturilor disponibile pe adult-echivalent (după transferurile sociale). 

Proporția acestor persoane în totalul populației/ populația specifică reprezintă rata 
riscului de sărăcie, înainte sau după transferuri sociale (excluzând pensia), a respectivei 
populații.  
Indicatorul examinează inexistența ipotetică și impactul transferurilor sociale (altele decât 
pensiile). 
Impactul transferurilor sociale reprezintă reducerea ratei riscului de sărăcie în procente 
(%) ca urmare a transferurilor sociale, calculat ca diferența procentuală dintre rata riscului 
de sărăcie înainte și după transferurile sociale.  
Este estimat pentru diferite componențe de gospodării și în funcție de protecția socială 
per total, precum și în funcție de alocațiile de stat pentru copii și indemnizația pentru 
creșterea copilului. 
Indicatorul EU-SILC este calculat fără a include autoconsumul (din resursele proprii ale 
gospodăriei).    
Pensia pentru limită de vârstă și pensia de urmaș sunt considerate venituri înainte de 
transferuri, nu sunt incluse la transferuri sociale. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Disponibil pentru protecția socială per total 

Nou propus din date deja colectate pentru alocația de stat pentru copii și alocația pentru 
creșterea copilului 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Este încă un mod de a măsura sărăcia în rândul copiilor care locuiesc cu familiile lor; 
sărăcia în rândul copiilor este disponibilă deja ca indicator de consecințe pentru O.G. 2.1. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

INS ar trebui să măsoare periodic acest indicator și defalcările sale (uneori, pentru anumiți 
ani, este măsurat prin EU-SILC sau ABF). 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr de persoane; Pondere; Impactul  transferurilor sociale  
Reducerea procentuală a ponderii populației expuse riscului de sărăcie ca urmare a 
transferurilor sociale (transferurile sociale per total și individuale – alocația de stat pentru 
copii și alocația pentru creșterea copilului) 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Eurostat: EU-SILC 
INS:  Sistemul indicatorilor de incluziune socială.  Se calculează și din  Ancheta Bugetelor 
de Familie (ABF) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS, Eurostat 
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Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  (ultimele 12 luni/anul precedent) 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2007-2016 (fără defalcările indicatorului care nu sunt disponibile) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Sistemul de monitorizare a incluziunii sociale (care cuprinde şi indicatorul calculat pe baza 
EU-SILC) 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată INS/ Eurostat din EU-SILC; INS/ MMJS din ABF  

Link-uri web Numai indicatorii pentru transferurile sociale per total sunt publicați: 
Numărul și ponderea persoanelor: 

INS: Dimensiuni ale incluziunii sociale în România (publicație anuală sau în Tempo online): 
SAR105A - Rata saraciei relative inainte de transferurile sociale, inclusiv/ exclusiv  pensiile, 
pe sexe 
SAR104B & SAR105B - Rata saraciei relative inainte de transferurile sociale, inclusiv/ 
exclusiv  pensiile, pe grupe de varsta 
Eurostat: [ilc_li10] -  Rata saraciei relative inainte de transferurile sociale ( pensiile excluse 
din transferurile sociale) după pragul de sărăcie, vârstă și sex - EU-SILC  
[ilc_li10b] -  Rata saraciei relative inainte de transferurile sociale ( pensiile excluse din 
transferurile sociale) după tipul gospodăriei - EU-SILC  
[t2020_52] -  Persoane expuse riscului de sărăcie după transferurile sociale 
 
Impactul transferurilor sociale: Reducerea procentuală a ratei saraciei relative datorată 
transferurilor sociale (calculată prin compararea ratelor saraciei relative înainte de 
transferurile sociale cu cele de după transferuri; pensiile nu sunt considerate transferuri 
sociale în aceste calcule).  
[tespm050] -  Impactul transferurilor sociale (excluzând pensiile) asupra reducerii sărăciei, 
pe sexe - % 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Gradul de urbanizare (densitatea populației), Regiuni NUTS2  

Alte dezagregări M&E_Incluziune Grupe de vârstă, Gen, Structura gospodăriei,  Tipul transferului social (per total, alocația 
de stat pentru copii, alocația pentru creșterea copilului) 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Defalcările sale 

Puncte slabe Se presupune că comportamentul beneficiarilor în absența transferurilor ar fi diferit. Prin 

urmare, măsura este o aproximare grosieră a impactului transferurilor.  
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Gradul de acoperire al indemnizației pentru persoane cu dizabilități, pe chintile de venit (EU-SILC) – Indicator de rezultat 
 

Indicatorii sunt calculați la nivel de gospodărie, nu familie. 
Datele privind alocația de stat pentru copii sunt calculate la nivel de gospodărie 
(chestionarul pe gospodării), în timp ce pentru indemnizația pentru creșterea copilului 
datele sunt colectate individual (chestionarul individual).  
Indicatorul este calculat fără a se include autoconsumul (consumul din resurse proprii) 
deoarece datele EU-SILC referitoare la venitul disponibil pe adult-echivalent nu îl includ. 
Numai indicatorul calculat pe baza Anchetei Bugetelor de Familie (ABF) analizează rata cu 
și fără autoconsum.      

Avantaje Măsurile de outcome (consecință) sunt legate de riscul de sărăcie monetară (AROP), o 
măsură centrală la nivel european, un indicator bine consolidat. 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Output 

Obiectivul general 2.2.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.1; 2.2.2.  

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.1.1.; 2.2.2.1 

Definiție Procentul gospodăriilor acoperite de indemnizația pentru persoane cu dizabilități, 
raportat la numărul total al gospodăriilor. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Relevant direct pentru O.G., O.S. și A.P. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

EU-SILC include întrebări privind transferurile. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

EU-SILC (deoarece poate furniza date pe chintile de venit) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS; 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  
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Generozitatea indemnizației pentru persoane cu dizabilități, pe chintile de venit (EU-SILC) – Indicator de rezultat 
 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili N/A 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată N/A 

Link-uri web N/A 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Gradul de urbanizare, Regiuni 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Chintile de venit 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Indicatorul și defalcările sale 

Puncte slabe Sistemul de transferuri pentru persoanele cu dizabilități este mai divers și include și alte 
tipuri de suport. 
Rezultatele cu privire la persoanele cu dizabilități din EU-SILC (cercetare selectivă) nu sunt 
fiabile momentan, având în vedere numărul redus de observaţii din eșantionul actual. 
Conform INS, date complete se pot obține din surse administrative. 

Avantaje Direct relevant pentru O.G., pentru câteva O.S.-uri și A.P.-uri. 

Date de anchetă, cu potențial pentru alte descompuneri pe criteriile socio-economice 
(inclusiv chintilele de venit). 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Output 

Obiectivul general 2.2.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.2.  

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.2.1; 2.2.2.2 

Definiție Procentul sumei primite ca indemnizație pentru persoane cu dizabilități din venitul total al 
gospodăriilor care beneficiază de indemnizații pentru persoane cu dizabilități. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate 
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Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Relevant direct pentru O.G., mai multe O.S.-uri și A.P.-uri 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

EU-SILC include întrebări privind acest transfer. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

EU-SILC (deoarece poate furniza date pe chintile de venit) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS; 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili N/A 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată N/A 

Link-uri web N/A 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Mediu de rezidență, Regiuni 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Chintile de venit 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Indicatorul ca atare și defalcările sale 

Puncte slabe Sistemul de transferuri pentru persoanele cu dizabilități este mai divers și include și alte 
tipuri de suport. 
Rezultatele cu privire la persoanele cu dizabilități din EU-SILC (cercetare selectivă) nu sunt 
fiabile momentan, având în vedere numărul redus de observaţii din eșantionul actual. 
Conform INS, date complete se pot obține din surse administrative. 

Avantaje Direct relevant pentru O.G., pentru câteva O.S.-uri și A.P.-uri. 

Date de anchetă, cu potențial pentru alte descompuneri pe criteriile socio-economice 
(inclusiv chintilele de venit). 
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Beneficiari ai sprijinului pentru părinți cu dizabilități; sprijinul pentru copii cu dizabilități, medii anuale ale numerelor lunare de beneficiari (date 
ANPIS) – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Output 

Obiectivul general 2.2.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.1; 2.2.2.  

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.1.1; 2.2.2.1 

Definiție Numărul mediu al persoanelor acoperite de sprijinul lunar pentru părinții cu dizabilități; 
sprijinul lunar pentru copiii cu dizabilități. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANPIS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Bază de date ANPIS  

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPIS; MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Lunar, Trimestrial, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2010-2018  
 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată MMJS raport trimestrial 
Raportul anual privind asistența socială MMJS 
Raport anual INS 
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Beneficiari ai indemnizației pentru adulții cu handicap grav/ accentuat; bugetul personal complementar pentru adulții cu handicap grav/ 
accentuat/ moderat; indemnizaţia lunară de hrană pentru persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA; alocaţia de hrană pentru copii cu 
handicap HIV/ SIDA; indemnizaţia pentru însoţitorii persoanelor cu handicap vizual grav, medii anuale ale numerelor lunare de beneficiari (date 
ANPIS) – Indicator de rezultat 
 

Link-uri web MMJS:  Buletin statistic în domeniul muncii şi protecţiei sociale ( publică doar numărul 
mediu lunar de beneficiari ai transferurilor sociale per total, nu separat pe tip de 
beneficiar - părinți sau copii cu dizabilități) 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Grupe de vârstă; handicap grav/ accentuat/ moderat doar pentru bugetul personal 
complementar și indemnizația pentru adulții cu aceste dizabilități 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe Actuala metodologie calculează numărul mediu de persoane și nu numărul total al 
beneficiarilor unici pentru intervale mai lungi de o lună; nu există nicio evidență a 
persoanelor care ies/intră în plată 

Avantaje Deja disponibil 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Output 

Obiectivul general 2.2.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.1; 2.2.2.  

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.1.1.; 2.2.1.2.; 2.2.2.1 

Definiție Numărul mediu al persoanelor acoperite de prestații pentru persoanele cu dizabilități/ 
îngrijitori ai persoanelor cu dizabilități: indemnizație pentru adulții cu handicap grav/ 
accentuat; buget personal complementar pentru adulții cu handicap grav/ accentuat/ 
moderat; indemnizație lunară de hrană pentru persoanele infectate cu HIV sau bolnave de 
SIDA; alocație de hrană pentru copii cu  HIV/ SIDA; indemnizația pentru însoțitorii 
persoanelor cu handicap vizual grav.    

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt N/C 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic
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Persoane cu dizabilități înregistrate la ANPD – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Output 

disponibili deja)  

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANPIS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Bază de date ANPIS 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPIS; MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Lunar, Trimestrial, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2006-2018  

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată MMJS raport trimestrial 
Raportul anual privind asistența socială MMJS 
Raport anual INS 

Link-uri web MMJS: Buletin statistic în domeniul muncii şi protecţiei sociale 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Grupe de vârstă; handicap grav/ accentuat/ moderat doar pentru bugetul personal 
complementar și indemnizația pentru adulții cu aceste dizabilități 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe Actuala metodologie calculează numărul mediu de persoane și nu numărul total al 
beneficiarilor unici pentru intervale mai lungi de o lună; nu există nicio evidență a 
persoanelor care ies/intră în plată 

Avantaje Deja disponibil 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic
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Obiectivul general 2.2.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.1; 2.2.2 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.1.1.; 2.2.1.2.; 2.2.2.1 

Definiție Numărul persoanelor cu dizabilități comunicat de DGASPC către ANPD 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr; Procent în totalul populației 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANPD 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Registrul Electronic Național ANPD 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPD 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Permanent, continuu 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili Cel puțin 2012-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată ANPIS; MMJS 

Link-uri web Statistici trimestriale ANPD: http://anpd.gov.ro/web/transparenta/statistici/trimestriale/  
MMJS: Buletin statistic în domeniul muncii şi protecţiei sociale – Protecţia persoanelor cu 
dizabilități 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic/5124  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Județe, regiuni 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Gradul de dizabilitate; Grupe de vârstă; Gen; Tipul de dizabilitate; instituționalizat/ 
neinstituționalizat 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

http://anpd.gov.ro/web/transparenta/statistici/trimestriale/
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic/5124
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Puncte slabe Doar persoanele care beneficiază de servicii și transferuri se înscriu la serviciile sociale 

Avantaje Indicatorul măsoară, indirect, performanțele sistemului în a reduce numărul persoanelor 
neînregistrate la serviciile sociale. 

 
 

Persoane invalide înregistrate la CNPP – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Output 

Obiectivul general 2.2.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.1; 2.2.2, 2.2.3  

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.1.1.; 2.2.1.2.; 2.2.2.1; 2.2.3.1 

Definiție Numărul persoanelor evaluate de către CNPP ca având o invaliditate   

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr; Procent în totalul populației 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele CNPP 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Registrul Electronic Național CNPP 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  CNPP, INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Permanent, continuu 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili Cel puțin 2012-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată MMJS 
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Link-uri web N/A 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Județe, regiuni 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Grupe de vârstă; Gen; grad de invaliditate; instituționalizat/ neinstituționalizat 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* TBC 

Puncte slabe Doar persoanele care beneficiază de servicii și transferuri se înscriu la serviciile sociale 

Avantaje Oferă un nivel suplimentar pentru imaginea de ansamblu asupra dizabilităților, 
adăugându-se la datele administrative privind dizabilitățile. 

  
 

Persoane în vârstă de 16 ani și peste după starea de sănătate auto-declarată - cu limitări de lungă durată ale activităților zilnice din cauza 
problemelor de sănătate (EU-SILC) – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Output 

Obiectivul general 2.2.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.1; 2.2.2, 2.2.3 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.1.1.; 2.2.2.1; 2.2.2.2; 2.2.3.1 

Definiție Persoane în vârstă de 16 ani și peste, care au raportat limitări de lungă durată ale 

activităților zilnice cauza problemelor de sănătate (EU-SILC)  

Limitări în activități - dizabilitate (limitări de lungă durată, auto-declarate, în activități 

zilnice, din cauza unor probleme de sănătate) 

Limitarea trebuie să fi existat cel puțin în ultimele șase luni. Sunt posibile trei categorii de 
răspunsuri:  ”Limitare severă”, „limitare, dar nu severă” sau „nicio limitare” (Eurostat) 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr; Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS  

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

EU-SILC 
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Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  Eurostat 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual (ultimele 6 luni)   

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2010-prezent (o perioadă de timp de un an pentru publicarea datelor)  

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Eurostat 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată Eurostat 

Link-uri web [hlth_silc_12] - Limitări auto-declarate de lungă durată ale activităților zilnice din cauza 
problemelor de sănătate, pe sexe, vârste și chintile de venit 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Sex, Vârstă, Statut ocupațional, Nivel de educație și Chintile de venit 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Regiuni 

Puncte slabe N/A 

Avantaje Permite verificarea încrucișată a datelor administrative 

 
 

Generozitatea alocației de stat pentru copii, pe chintile de venit (EU-SILC) – Output Indicator 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Output 

Obiectivul general 2.2.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.5.  

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.5.1 

Definiție Procentul sumei primite ca alocație de stat pentru copii din venitul total al beneficiarilor 
de alocații de stat pentru copii 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Relevant pentru O.G., O.S.-uri și AP-uri. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt EU-SILC include întrebări privind transferurile individuale. 
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Beneficiari ai indemnizației pentru creșterea copilului (date ANPIS) – Indicator de rezultat 
 

disponibili deja)  

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

EU-SILC ( deoarece poate furniza date pe chintile de venit ) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS; MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili N/A  

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată N/A 

Link-uri web N/A 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Mediu de rezidență, Regiuni 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Chintile de venit 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Indicatorul ca atare și defalcările sale 

Puncte slabe Sistemul de transferuri pentru copii și familiile cu copii este mai divers și include și alte 
tipuri de suport. 
Rezultatele privind persoanele cu dizabilități din EU-SILC (cercetare selectivă) nu sunt 
fiabile momentan, având în vedere numărul redus de observaţii din eșantionul actual.  

Avantaje Direct relevant pentru O.G., OS-uri și AP-uri. 

Date de anchetă, cu potențial pentru alte descompuneri pe criteriile socio-economice 
(inclusiv chintile de venit). 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Output 

Obiectivul general 2.2.  
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Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.5.  

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.5.1 

Definiție Numărul mediu de părinți care primesc indemnizația pentru creșterea copilului 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANPIS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Bază de date ANPIS 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPIS; MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Lunar, Trimestrial, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 1990-2018  

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată MMJS raport trimestrial 
Raportul anual privind asistența socială MMJS 
Raport anual INS 

Link-uri web Statistici MMJS:  Rapoarte statistice lunare privind principalele beneficii de asistenta  
sociala: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-
familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-
si-asistenta-sociala/2629-incluziune-sociala-date-statistice-rapoarte-statistice  
MMJS:  Buletin statistic în domeniul muncii şi protecţiei sociale 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Județe 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/2629-incluziune-sociala-date-statistice-rapoarte-statistice
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/2629-incluziune-sociala-date-statistice-rapoarte-statistice
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/2629-incluziune-sociala-date-statistice-rapoarte-statistice
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic
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Cheltuieli cu sprijinul pentru părinți cu dizabilități/ sprijinul pentru copii cu dizabilități, ca  pondere în PIB/ cheltuieli guvernamentale/ cheltuieli 
pentru protecția socială – Indicator de input  
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Input 

Obiectivul general 2.2.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.1; 2.2.2.  

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.1.1.; 2.2.1.2.; 2.2.2.1 

Definiție Sumele totale pentru: sprijinul lunar pentru părinții cu dizabilități sau pentru sprijinul 
lunar pentru copiii cu dizabilități, potrivit prevederilor OUG nr. 111/2010 privind 
concendiul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, art. 31-37. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate  
Este disponibilă numai suma cheltuielilor cu alocația pentru creșterea copiilor per total, 
oferită persoanelor cu dizabilități. Alocația de sprijin nu este raportată separat pe părinți 
sau copii cu dizabilități în Buletinul Statistic al MMJS. Cu toate acestea, datele nu sunt 
raportate ca pondere în bugetul total pentru protecția socială, cheltuieli guvernamentale 
sau PIB. 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Relevant pentru O.G., O.S.-uri și A.P.-uri 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Date raportate de ANPIS 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Pondere în bugetul total pentru protecție socială, cheltuieli guvernamentale, PIB 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANPIS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  Bază de date ANPIS 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Grupe de vârstă; pentru părinții cu venituri mici sau șomeri/ pentru părinții cu venituri 
mai mari 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe Sunt probleme cu comparabilitatea în timp: iulie 2016 – august 2017; nu a existat o limită 
superioară a indemnizației, aceasta reprezentând 85% din salariul lunar mediu net din 
ultimele 12 luni de muncă. 

Avantaje Deja disponibil 
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administrative de colectare a datelor 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPIS; MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Lunar, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2010-2018  

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată MMJS raport trimestrial 
Raportul anual privind asistența socială MMJS 
Raport anual INS 
ANPIS 

Link-uri web MMJS:  Buletin statistic în domeniul muncii şi protecţiei sociale 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/A 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe N/A 

Avantaje Sursa datelor disponibilă deja 
 
 
 

Cheltuieli cu indemnizația pentru adulții cu handicap grav/ accentuat; bugetul personal complementar pentru adulții cu handicap grav/ 
accentuat/ moderat; indemnizaţia lunară de hrană pentru persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA; alocaţia de hrană pentru copii cu 
handicap HIV/ SIDA; indemnizaţia pentru însoţitorii persoanelor cu handicap vizual grav, ca  pondere în PIB/ cheltuieli guvernamentale/ 
cheltuieli pentru protecția socială – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Input 

Obiectivul general 2.2.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.1; 2.2.2.  

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 2.2.1.1.; 2.2.1.2.; 2.2.2.1; 2.2.2.2 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic
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input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

Definiție Sumele totale pentru: indemnizația pentru adulții cu handicap grav/ accentuat; bugetul 

personal complementar pentru adulții cu handicap grav/ accentuat/ moderat; 

indemnizația lunară de hrană pentru persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA; 

alocația de hrană pentru copii cu handicap HIV/ SIDA; indemnizația pentru însoțitorii 

persoanelor cu handicap vizual grav, ca pondere din PIB/ cheltuielile guvernamentale/ 

cheltuielile de protecție socială.  

Per total și pentru fiecare transfer. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate  
Sunt disponibile doar cheltuielile pentru transferurile sociale per total, adresate 
persoanelor cu dizabilități, ca pondere în bugetul MMJS pentru protecție socială. 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Relevanță pentru O.G., O.S.-uri și A.P.-uri 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

MMJS ar trebui să-l raporteze cu date disponibile de la ANPIS și INS.   

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Pondere în bugetul total pentru protecție socială, cheltuieli guvernamentale, PIB 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANPIS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Bază de date ANPIS 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPIS; MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Lunar, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2006-2018  

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată MMJS raport trimestrial 
Raportul anual privind asistența socială MMJS 
Raport anual INS 
ANPIS 

Link-uri web MMJS:  Buletin statistic în domeniul muncii şi protecţiei sociale 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic 
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Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Grupe de vârstă; handicap grav/ accentuat/ moderat doar pentru bugetul personal 
complementar și indemnizația pentru adulții cu aceste dizabilități 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe N/A 

Avantaje Sursa datelor disponibilă deja 
 
 

Valoarea sprijinului pentru părinți cu dizabilități; sprijinul pentru copii cu dizabilități: valoare absolută, valoare reală și valoare raportată la 
nivelul net al salariului minim, respectiv al salariului mediu  – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Input 

Obiectivul general 2.2.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.1; 2.2.2.  

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.1.1.; 2.2.1.2.; 2.2.2.1 

Definiție Sumele medii anuale ale prestațiilor pentru sprijinul lunar pentru părinții cu dizabilități; 
sprijinul lunar pentru copiii cu dizabilități. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate  
Indicatorul nu este publicat în Buletinul Statistic al MMJS sau poate nici calculat, dar 
datele sunt cu siguranță disponibile. 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Relevanță pentru O.G., O.S.-uri și A.P.-uri 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

MMJS ar trebui să-l raporteze cu date disponibile de la ANPIS și INS.   

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr (valoare absolută și valoare reală ancorată în 2015), Procent din salariului minim 
net, respectiv din salariul mediu net 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANPIS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Bază de date ANPIS 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPIS; MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Lunar, Trimestrial, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 Anual 
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ani, etc.  

Ani disponibili 2010-2018  

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată MMJS raport trimestrial 
Raportul anual privind asistența socială MMJS 
Raport anual INS 
ANPIS 

Link-uri web MMJS:  Buletin statistic în domeniul muncii şi protecţiei sociale (valoare absolută) 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/A  

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe N/A 

Avantaje Sursa datelor disponibilă deja 
 
 

Valoarea transferurilor pentru indemnizația pentru adulții cu handicap grav/ accentuat; bugetul personal complementar pentru adulții cu 
handicap grav/ accentuat/ moderat; indemnizaţia lunară de hrană pentru persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA; alocaţia de hrană 
pentru copii cu handicap HIV/ SIDA; indemnizaţia pentru însoţitorii persoanelor cu handicap vizual grav:  valoare absolută, valoare reală și 
valoare raportată la nivelul net al salariului minim, respectiv al salariului mediu – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Input 

Obiectivul general 2.2.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.1; 2.2.2.  

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.1.1.; 2.2.1.2.; 2.2.2.1 

Definiție Sumele medii anuale pentru: indemnizația pentru adulții cu handicap grav/ accentuat; 

bugetul personal complementar pentru adulții cu handicap grav/ accentuat/ moderat; 

indemnizația lunară de hrană pentru persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA; 

alocația de hrană pentru copii cu handicap HIV/ SIDA; indemnizația pentru însoțitorii 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic
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persoanelor cu handicap vizual grav, ca pondere din PIB/ cheltuielile guvernamentale/ 

cheltuielile de protecție socială.   

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate pentru valoarea reală și valoarea relativă 

Disponibil numai pentru valoarea absolută 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Relevanță pentru O.G., O.S.-uri și A.P.-uri 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

MMJS ar trebui să-l raporteze cu date disponibile de la ANPIS și INS.   

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr (valoare absolută și valoare reală ancorată în 2015), Procent din salariului minim 
net, respectiv din salariul mediu net 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANPIS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Bază de date ANPIS 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPIS; MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Lunar, Trimestrial, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2006-2018  

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată MMJS raport trimestrial 
Raportul anual privind asistența socială MMJS 
Raport anual INS 
ANPIS 

Link-uri web MMJS:  Buletin statistic în domeniul muncii şi protecţiei sociale (valoare absolută) 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Grupe de vârstă; handicap grav/ accentuat/ moderat doar pentru bugetul personal 
complementar și indemnizația pentru adulții cu aceste dizabilități 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic
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Puncte slabe N/A 

Avantaje Sursa datelor disponibilă deja 
 

Cheltuieli cu alocația de stat pentru copii, ca  pondere în PIB/ cheltuieli guvernamentale/  cheltuieli pentru protecția socială  – Indicator de 
input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Input 

Obiectivul general 2.2.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.5.  

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.5.1 

Definiție Sumele totale pentru transferurile cu alocația de stat pentru copii, ca pondere din PIB/ 
cheltuielile guvernamentale/ cheltuielile de protecție socială. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Disponibil pentru ponderea în cheltuielile pentru protecția socială; 

Nou propus din date deja colectate pentru ponderea în PIB/ cheltuieli guvernamentale 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Relevanță pentru O.G., O.S.-uri și A.P.-uri 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

MMJS ar trebui să-l raporteze cu date disponibile de la ANPIS și INS.   

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Pondere în bugetul total pentru protecție socială, cheltuieli guvernamentale, PIB 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANPIS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Bază de date ANPIS pentru cheltuielile cu alocația de stat pentru copii 
INS/ Conturi naţionale pentru PIB/ cheltuielile guvernamentale/ cheltuielile de protecție 
socială 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  MMJS (ANPIS; date INS) 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Lunar,  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 1993-2018 (indicatorul poate fi calculat retrospectiv) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 
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Publicată MMJS raport trimestrial 
Raportul anual privind asistența socială MMJS 
Raport anual INS 
ANPIS 

Link-uri web MMJS:  Buletin statistic în domeniul muncii şi protecţiei sociale (procent din bugetul total 
pentru protecția socială) 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Național 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/A 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Indicatorul 

Puncte slabe N/A 

Avantaje Relevant pentru O.G., O.S.-uri și A.P.-uri 
 

Valoarea alocației de stat pentru copii (absolută, reală și raportată la salarii) – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Input 

Obiectivul general 2.2.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.5.  

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.5.1 

Definiție Cuantumul alocației de stat pentru copii: valoare absolută, valoare reală ancorată în 2015 
și valoare raportată la valoarea salariului minim și a celui mediu. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Disponibil pentru valoarea absolută 

Nou propus din date deja colectate pentru valoarea alocației de stat pentru copil în 
valoare reală ancorată în 2015 și valoarea relativă 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Relevanță pentru O.G., O.S.-uri și A.P.-uri 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

MMJS ar trebui să-l raporteze cu date disponibile de la ANPIS și INS. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Numere 
Procent din salariului minim net, respectiv din salariul mediu net 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANPIS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  ANPIS 
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administrative de colectare a datelor 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPIS; MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 1993-prezent (indicatorul poate fi calculat retrospectiv) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A  

Publicată MMJS 

Link-uri web MMJS:  Buletin statistic în domeniul muncii şi protecţiei sociale (valoare absolută) 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic 
MMJS: Rapoarte statistice lunare privind principalele beneficii de asistenta sociala 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-
incluziune-si-asistenta-sociala/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-
asistenta-sociala/2629-incluziune-sociala-date-statistice-rapoarte-statistice  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/A 

Alte dezagregări M&E_Incluziune   

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe N/A 

Avantaje Direct relevant pentru multe A.P.-uri, care necesită sprijin sporit 
 

Cheltuieli cu indemnizația pentru creșterea copilului, ca  pondere în PIB/ cheltuieli guvernamentale/  cheltuieli pentru protecția socială –
Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Input 

Obiectivul general 2.2.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.5.  

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.5.1 

Definiție Sumele totale pentru alocația pentru creșterea copilului ca pondere din PIB/ cheltuielile 
guvernamentale/ cheltuielile de protecție socială 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/2629-incluziune-sociala-date-statistice-rapoarte-statistice
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/2629-incluziune-sociala-date-statistice-rapoarte-statistice
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/2629-incluziune-sociala-date-statistice-rapoarte-statistice
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Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Disponibil pentru ponderea în cheltuielile pentru protecția socială; 

Nou propus din date deja colectate pentru ponderea în PIB/ cheltuieli guvernamentale 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Relevanță pentru O.G., O.S.-uri și A.P.-uri 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

MMJS ar trebui să-l raporteze cu date disponibile de la ANPIS și INS.   

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Pondere în bugetul total pentru protecție socială, cheltuieli guvernamentale, PIB 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANPIS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Bază de date ANPIS pentru cheltuielile cu alocația pentru creșterea copilului 
INS/ Conturi naţionale pentru PIB/ cheltuielile guvernamentale/ cheltuielile de protecție 
socială 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  MMJS (ANPIS; date INS) 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Lunar, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 1990-2018 (indicatorul poate fi calculat retrospectiv) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată MMJS raport trimestrial 
Raportul anual privind asistența socială MMJS 
Raport anual INS 
ANPIS 

Link-uri web MMJS:  Buletin statistic în domeniul muncii şi protecţiei sociale 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Național 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/A 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Indicatorul 

Puncte slabe Probleme în ceea ce privește comparabilitatea, din cauza schimbării valorii (plafonării) 

Avantaje Relevant pentru O.G., O.S.-uri și A.P.-uri 
 
 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic
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Valoarea indemnizației pentru creșterea copilului (absolută, reală și raportată la salarii) – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Input 

Obiectivul general 2.2.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.5.  

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.2.5.1 

Definiție Cuantumul alocației pentru creșterea copilului: valoare absolută, valoare reală ancorată în 
2015 și valoare raportată la valoarea salariului minim și a celui mediu. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Disponibil pentru valoare absolută 

Nou propus din date deja colectate pentru valoarea alocației pentru creșterea copilului în 
valoare reală ancorată în 2015 și valoarea relativă 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Relevanță pentru O.G., O.S.-uri și A.P.-uri 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

MMJS ar trebui să-l raporteze cu date disponibile de la ANPIS și INS . 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Numere - Media anuală a plăților lunare 
Procent din salariului minim net, respectiv din salariul mediu net 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANPIS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

ANPIS 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPIS; MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 1990-prezent (indicatorul poate fi calculat retrospectiv) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A  

Publicată MMJS 

Link-uri web MMJS:  Buletin statistic în domeniul muncii şi protecţiei sociale (valoare absolută) 
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Statistici MMJS: Rapoarte statistice lunare privind principalele beneficii de asistenta 
sociala 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/A 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/A  

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe N/A  

Avantaje Direct relevant pentru multe A.P.-uri, care necesită sprijin sporit. 
 
 

O.G. 2.3. Protecţia persoanelor vârstnice aflate în situaţii de sărăcie sau vulnerabilitate 
 
 

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

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Outcome 

Obiectivul general 2.3.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Proporția persoanelor vârstnice (65+), cu sau fără pensii, cu un venit disponibil echivalent 

mai mic decât pragul sărăciei relative, stabilit la 60% din mediana veniturilor pe adult 

echivalent (după transferurile sociale).  

Pensia pentru limită de vârstă și pensia de urmaș sunt considerate venituri înainte de 

transferuri, nu sunt incluse la transferuri sociale.  

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

O.G. examinează capacitatea sistemului de pensii de a asigura un nivel de venit 
corespunzător pentru persoanele vârstnice. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr de persoane; pondere  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele CNPP, INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  Eurostat: EU-SILC, INS: Sistemul de indicatori de incluziune socială 



118 

 

administrative de colectare a datelor 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  CNPP, INS, EUROSTAT 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual (timp de 1-2 ani înainte de raportare) 

Ani disponibili 2007-2017 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Sistemul de Monitorizare a Incluziunii Sociale  - MMJS, dar pe baza  Anchetei Bugetelor de 
Familie (INS) 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată EU-SILC, Tempo (INS) 

Link-uri web INS: (SAR102B) - Rata saraciei relative, pe grupe de varsta 
Eurostat: [ilc_li02] - Rata saraciei relative după pragul sărăciei, vârstă și sex - EU-SILC  
[t2020_52] -  Persoane expuse riscului de sărăcie după transferurile sociale 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/A 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/A 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe Se presupune că comportamentul beneficiarilor în absența transferurilor ar fi diferit; prin 
urmare, măsura este o aproximare grosieră a impactului transferurilor 
Indicatorul este calculat fără a se include autoconsumul (consumul din resurse proprii) 
deoarece datele EU-SILC referitoare la venitul disponibil pe adult-echivalent nu îl includ. 
Numai indicatorul calculat pe baza Anchetei Bugetelor de Familie (ABF) analizează rata cu 
și fără autoconsum.      

Avantaje Măsurătorile outcome-ului sunt legate de AROP, o măsurătoare centrală la nivel 
european. 

 
 

Rata de înlocuire a salariului cu pensia – Indicator de consecințe 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Outcome 

Obiectivul general 2.3. 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 
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Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Rata de înlocuire a salariului cu pensia, cunoscută ca rata agregată de înlocuire, este 
venitul mediu individual brut obținut din pensie al populației din categoria 65-74 de ani, 
raportat la câștigurile medii individuale brute din muncă ale populației din categoria 50-59 
de ani, excluzând alte prestații sociale. 
Indicatorul oferă informații privind adecvarea în general a venitului pensionarilor în raport 
cu venitul lucrătorilor mai 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 
sociale includ: indemnizația de șomaj; alocații penstru susținerea familiei; pensii de 
invaliditate; burse școlare; orice alte beneficii sociale individuale. Veniturile din muncă 
includ veniturile salariale și veniturile din activități independente. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Raport 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

EU-SILC 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS; EUROSTAT 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2007-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată EUROSTAT 

Link-uri web [ilc_pnp3] - Agregat al ratei de  înlocuire  - EU-SILC  
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Durata vieții active – Indicator de rezultat 
  

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Output 

Obiectivul general 2.3. 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.3.1; 2.3.3 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.3.1.1 

Definiție 
 

Indicatorul durata vieții active sau de muncă măsoară numărul de ani în care o persoană 
cu vârsta de 15 ani va fi activă (fie angajată, fie șomeră) pe parcursul întregii vieți. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Date demografice de la INS/ baza de date Eurostat (demo_mlifetable) 
Ancheta Forţei de Muncă în Gospodării - INS; 
Eurostat – LFS (date despre piața muncii - rata de activitate - lfsi_emp_a) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  Indicator disponibil doar la EUROSTAT 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2000-prezent  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/A 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Gen 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe N/A 

Avantaje Indicator direct relevant, bine consolidat. 
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Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Strategia pentru ocuparea forței de muncă Europa 2020 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 

Publicată EUROSTAT 

Link-uri web [lfsi_dwl_a] – Durata vieții de muncă – date anuale 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/C 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe N/A 

Avantaje Relevant pentru O.G., O.S și A.P. 
Indicatorul ar trebui să vină în completarea altor indicatori, concentrându-se pe întregul 
ciclu de viață al persoanelor active și al persoanelor încadrate în câmpul muncii, și nu pe 
anumite etape ale ciclului de viață, ca șomajul în rândul tinerilor sau retragerea timpurie 
de pe piața muncii.  Elaborarea unor politici privind cursul vieții este importantă pentru a 
permite mai multă flexibilitate în viața de muncă, conform etapelor diferite ale ciclului de 
viață. 

 
 

 
Persoane pensionate, după  sistemul de pensionare – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Output 

Obiectivul general 2.3. 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.3.2. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.3.2.1. 

Definiție Pensionarii, la finalul lunii decembrie: asigurări de stat, per total, agricultură/ pensii 

sociale 

Pensia se acordă persoanelor ajunse la vârsta limită care îndeplinesc condițiile legate de 

vârsta legală de pensionare și finalizarea stagiului minim de contribuție la sistemul de 

pensii.  

Vârsta de pensionare pentru bărbați era de 64 de ani până în 2011 și de 65 de ani 
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începând cu 2015. 

Vârsta de pensionare pentru femei era de 59 de ani până în 2011 și de 63 de ani începând 

cu 2015. 

Stagiul minim de contribuție pentru bărbați era de 33 de ani până în 2011 și de 35 de ani 

începând cu 2015.  

Stagiul minim de contribuție pentru femei era de 28 de ani până în 2011 și de 35 de ani 

începând cu 2015 

Pensiile agricultorilor se acordă persoanelor care au lucrat în cooperativele de stat.  
Pensia/indemnizația socială se acordă pensionarilor, rezidenți în România,  pentru care 
nivelul cuantumului pensiei, cuvenit sau în plată, se situează sub nivelul indemnizaţiei 
sociale conform OUG nr.6/2009. De asemenea, se acordă și celor cu stagiu de cotizare mai 
mic de 15 ani. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele CNPP 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Registru CNPP  

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  CNPP 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 1990-2018 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată MMJS, CNPP, INS 

Link-uri web https://www.cnpp.ro/home  
Statistici MMJS despre numărul pensionarilor 

https://www.cnpp.ro/home
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http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/date-statistice  
MMJS:  Buletin statistic în domeniul muncii şi protecţiei sociale  
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic 
Cercetarea Statistică Trimestrială “Numărul de pensionari și fondul de pensii” 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Gen 
Pensie pentru limită de vârstă, anticipată, de invaliditate, de urmaș 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe N/A 

Avantaje Relevant pentru O.G., O.S. și A.P. 
 
 

Totalul cheltuielilor curente cu pensiile ca procent în PIB/ cheltuieli guvernamentale – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Input  

Obiectivul general 2.3. 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.3.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.3.1.1. 

Definiție Cheltuielile cu pensiile reprezintă suma a șapte categorii diferite de beneficii, după cum 

sunt definite în manualul ESSPROS din 1996: pensia de invaliditate, pensia anticipată ca 

urmare a capacității reduse de muncă, pensia pentru limita de vârstă, pensia anticipată, 

pensia anticipată parțială, pensia de urmaș și pensia anticipată din motive legate de piața 

muncii.   

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Disponibil pentru ponderea în PIB 

Nou propus din date deja colectate pentru ponderea în cheltuielile guvernamentale 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Relevanța pentru O.G., O.S. și A.P. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

INS ar trebui să calculeze indicatorul și ca procent din cheltuielile guvernamentale totale.   

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Pondere în PIB și cheltuieli guvernamentale 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  Conturi naționale 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/date-statistice
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic
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administrative de colectare a datelor 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS; EUROSTAT 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 1990-prezent  

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Date OCDE 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 

Publicată EUROSTAT  

Link-uri web [spr_exp_pens] – Cheltuieli pentru pensii în procente din PIB 
[tps00103] - Cheltuieli pentru pensii – prețuri curente (% din PIB) 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/C 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe N/C 

Avantaje Indicator bine consolidat și disponibil   
 
 

Valoarea medie a pensiei în funcție de sistemul de pensionare (valoare absolută, valoare reală, valoare raportată la salariul minim și la salariul 
mediu) – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Input 

Obiectivul general 2.3. 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.3.2. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.3.2.1. 

Definiție Valoarea medie a pensiei în funcție de tipul de sistem de pensionare (valoare absolută, 
valoare reală ancorată în 2015 și valoare raportată la nivelul salariului minim, respectiv al 
salariului mediu) 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate pentru valoarea reală ancorată în 2015 și pentru 

valoarea raportată la nivelul salariului minim, respectiv al salariului mediu. 
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(disponibil în valoare absolută ) 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Pentru valoarea reală ancorată în 2015 și pentru valoarea raportată la nivelul salariului 
minim, respectiv al salariului mediu: selectat pentru a permite o estimare pentru 
comparabilitatea cu salariile. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

MMJS ar trebui să raporteze, folosind datele primite de la CNPP și INS (salarii) 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 
Procent din salariului minim net, respectiv din salariul mediu net 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele CNPP pentru pensii    
INS pentru castigul salarial mediu 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Registru CNPP  
Date INS despre pensii 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual (medie) 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 1990-2018 (indicatorul poate fi calculat retrospectiv) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată MMJS 

Link-uri web MMJS: Rapoarte statistice lunare privind principalele beneficii de asistenta sociala  
Statistici MMJS - Pensii lunare medii ale pensionarilor de asigurări sociale de stat/ 
pensionarilor agricultori  
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/date-statistice  
MMJS:  Buletin statistic în domeniul muncii şi protecţiei sociale 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/A 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/A 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Indicatorul 

Puncte slabe N/A 

Avantaje Relevant pentru O.G., O.S. și A.P. 
 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/date-statistice
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic
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O.G. 2.4. Protejarea consumatorilor săraci și vulnerabili aflaţi în risc de sărăcie energetică 
 

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

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Outcome 

Obiectivul general 2.4. 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție 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, gunoi etc.), întreținerea și reparațiile periodice, utilitățile (apă, 

electricitate, gaze și încălzire). Nu includ rambursarea principalului pentru deținătorii de 

credite ipotecare.  

Indemnizațiile de locuire includ beneficiile de chirie (un transfer bazat pe testarea 
mijloacelor 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 acordat de autoritățile publice proprietarilor-
ocupanți pentru a le ușura povara costurilor de locuire; în practică, în multe cazuri e vorba 
de un ajutor pentru plata ipotecii).    

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate  

(disponibil pentru populația  totală, trebuie calculat pe decile) 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Indicator important privind accesibilitatea locuințelor, care ar trebui să reflecte "șocurile 
energetice". 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt INS ar trebui să ofere date calculate pe decilele de venit. 
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disponibili deja)  

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Pondere 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

EU-SILC 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS; EUROSTAT 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual (pentru anul precedent) 

Ani disponibili 2007-2017 (De discutat cu INS dacă poate calcula retrospectiv acest indicator și defalcările  
sale care nu sunt disponibile) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată EUROSTAT 

Link-uri web [ilc_lvho07d] - Rata supra-încărcării cu costuri de locuire după gradul de urbanizare - EU-
SILC; 
(tespm140) - Rata supra-încărcării cu costuri de locuire (%) 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni, Gradul de urbanizare 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Decile de venit 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Decile de venit, Regiuni 

Puncte slabe Nu măsoară doar costul cu încălzirea, ci costurile de locuire per total. 

Avantaje Măsoară suportabilitatea locuirii, care în România are în mare măsură legătură cu 
întreținerea, inclusiv încălzirea.    

 
 

Incapacitatea de a asigura încălzirea corespunzătoare a locuinţei – Indicator de consecință 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Outcome 

Obiectivul general 2.4. 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de N/C 
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input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

Definiție Indicatorul este definit ca procentul din populație care se află în incapacitatea de a asigura 
încălzirea corespunzătoare a locuinței din motive independente de voința proprie. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Ancheta asupra calității vieţii (ACAV)/  EU-SILC 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  Eurostat 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual (ultimele 12 luni, anul calendaristic precedent, cu o săptămână înainte de interviu - 
în funcție de natura întrebărilor și caracteristicile domeniului abordat) 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual (pentru anul calendaristic precedent anchetei) 

Ani disponibili 2007-2017 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Obiectivele UE de dezvoltare durabilă (SDG) - SDG 7 & SDG 1 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Politica de coeziune a UE (2014-2020) 

Publicată Eurostat, INS - Condiţiile de viaţă ale populaţiei din România 

Link-uri web [ilc_mdes01] -  Incapacitatea menţinerii unei temperaturi adecvate în locuinţă (EU-SILC) 
[sdg_07_60] – Persoane care nu își pot permite să mențină o  temperatură adecvată în 
locuinţă după nivelul de sărăcie - % of population (EU-SILC survey) 
Gospodării după unele cheltuieli pe care şi le pot permite sau nu, mărimea gospodăriei, 
sexul, grupa de vârstă şi statutul ocupaţional ale capului gospodăriei, medii de rezidenţă şi 
regiuni de dezvoltare – categorii Cheltuieli pentru  menținerea unei temperaturi adecvate 
în casă, pe care gospodăria si-o poate permite sau nu (INS) 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni NUTS2 , Gradul de urbanizare, Mediu de rezidență 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Nivelul de sărăcie (sub sau peste pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe 
adult-echivalent), Structura gospodăriei 
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Beneficiari ai ajutorului pentru încălzirea locuinței, per total și pe tip de sprijin – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Output  

Obiectivul general  2.4. 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.4.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/A 

Definiție Media anuală a numărului lunar de gospodării care beneficiază de ajutor pentru încălzire, 
după tipul de sprijin: termoficare, încălzire electrică, gaze naturale și 
petrol/cărbune/lemne. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr de gospodării 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANPIS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Baza de date ANPIS  

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Lunar, anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2003-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați N/A 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Regiuni NUTS2, Grad de urbanizare, Mediu de rezidență 

Puncte slabe N/A 

Avantaje Relevant pentru O.S. 
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și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Publicată MMJS 

Link-uri web MMJS:  Buletin statistic în domeniul muncii şi protecţiei sociale 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Județe, Regiuni  

Alte dezagregări M&E_Incluziune Tipul de ajutor pentru încălzirea locuinței  

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe N/A 

Avantaje Relevant pentru O.S. 
 
 

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

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Output 

Obiectivul general 2.4. 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.4.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/A 

Definiție Cheltuieli medii ale gospodăriilor cu electricitate, gaze și alți combustibili, ca pondere în 
cadrul cheltuielilor finale de consum ale gospodăriilor. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Conturi naționale 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic
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Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 1995-2016 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată EUROSTAT; INS 

Link-uri web [nama_10_co3_p3] - Cheltuieli pentru consumul final al gospodăriilor după destinația 
consumului (clasificare COICOP cu 3 cifre) 
INS poate furniza date anuale despre cheltuielile totale prin intermediul Conturilor 
naționale. Nu se calculează cheltuielile medii de consum pe gospodărie. 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/A 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/A 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe Nu se leagă de transferurile pentru compensarea costurilor cu încălzirea.   

Avantaje Implică o estimare a nevoilor de compensare legate de costurile de încălzire. 
 
 

Gradul de acoperire al ajutorului pentru încălzire (EU-SILC) – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Output 

Obiectivul general 2.4.   

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.4.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.4.1.1. 

Definiție Ponderea gospodăriilor care beneficiază de ajutorul pentru încălzire în totalul 
gospodăriilor. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Direct relevant pentru O.G., mai multe O.S.-uri și A.P.-uri.  
Oferă un mod alternativ de a măsura gradul de acoperire, pe lângă cel care folosește 
datele administrative, ca procent din populația totală, și cu defalcări după nivelul 
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Generozitatea ajutorului pentru încălzire (EU-SILC) – Indicator de rezultat 
 

veniturilor (chintile de venit).  

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

INS ar trebui să măsoare periodic acest indicator (uneori, pentru anumiți ani, este măsurat 
prin EU-SILC sau ABF). 
În acest sens, recomandăm elaborarea unui eșantion adecvat, cu un număr mai mare de 
observații, care să furnizeze rezultate fiabile.   

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

EU-SILC/ ACAV 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili Eșantionul corespunzător urmează să fie elaborat 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată N/A 

Link-uri web N/A 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/A 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Chintile de venit 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Chintile de venit 

Puncte slabe Nu ia în calcul Venitul Minim de Inserție, deoarece acesta încă nu a fost implementat. 
Trebuie elaborat un eșantion adecvat cu un număr mai mare de observații pentru a se 
obține rezultate fiabile, inclusiv defalcări pe nivelul veniturilor. 
Indicatorul este calculat la nivel de gospodărie, nu de familie așa cum apare înregistrat în 
datele administrative.   

Avantaje Direct relevant pentru O.G., mai multe O.S.-uri și A.P.-uri. 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Output 
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Obiectivul general 2.4.   

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.4.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.4.1.1. 

Definiție Procentul sumei primite sub formă de ajutor pentru încălzire din venitul total al 
gospodăriilor beneficiare. 
Indicatorul este măsurat per total și pe chintile de venit.   

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Direct relevant pentru O.G., mai multe O.S.-uri și A.P.-uri. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

INS ar trebui să măsoare periodic acest indicator (uneori, pentru anumiți ani, este măsurat 
prin EU-SILC sau ABF). 
În acest sens, recomandăm elaborarea unui eșantion adecvat, cu un număr mai mare de 
observații, care să furnizeze rezultate fiabile. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

EU-SILC/ ACAV 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili Eșantionul corespunzător urmează să fie elaborat 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată N/A 

Link-uri web N/A 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni NUTS2  

Alte dezagregări M&E_Incluziune Chintile de venit 
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Precizia ajutorului pentru încălzire (EU-SILC) – Indicator de rezultat 
 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Indicatorii ca atare și defalcările nu sunt disponibile ca serie de date de la EU-SILC (uneori 
publicate pentru anumiți ani, alteori folosind ABF). 

Puncte slabe Nu ia în calcul Venitul Minim de Inserție, deoarece acesta încă nu a fost implementat. 
Trebuie elaborat un eșantion adecvat cu un număr mai mare de observații pentru a se 
obține rezultate fiabile, inclusiv defalcări pe nivelul veniturilor. 
Indicatorul este calculat la nivel de gospodărie, nu de familie așa cum apare înregistrat în 
datele administrative.   

Avantaje Direct relevant pentru O.G., mai multe O.S.-uri și A.P.-uri. 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Output 

Obiectivul general 2.4.   

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.4.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.4.1.1. 

Definiție Procentul sumei distribuite ca ajutoare pentru încălzire primit de gospodăriile din fiecare 
chintilă. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Direct relevant pentru O.G., mai multe O.S.-uri și A.P.-uri. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

INS ar trebui să măsoare periodic acest indicator (uneori, pentru anumiți ani, este măsurat 
prin EU-SILC sau ABF). 
În acest sens, recomandăm elaborarea unui eșantion adecvat, cu un număr mai mare de 
observații, care să furnizeze rezultate fiabile. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

EU-SILC/ ACAV 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  
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Cheltuieli cu ajutorul pentru încălzirea locuinței, pe tip de sprijin, ca  pondere în PIB/ cheltuieli guvernamentale/ cheltuieli pentru protecția 
socială – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Input 

Obiectivul general 2.4. 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.4.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/A 

Definiție Ponderea cheltuielilor cu ajutorul pentru încălzirea locuinței, electricitate, gaze și alți 

combustibili, pe tip de sprijin, din PIB/ cheltuieli guvernamentale/ cheltuieli de protecție 

socială  

Este măsurat pe tip de sistem de încălzire: termoficare, încălzire electrică, gaze naturale și 
lemne/cărbune/carburanți fosili. 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili Eșantionul corespunzător urmează să fie elaborat 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată N/A 

Link-uri web N/A 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni NUTS2  

Alte dezagregări M&E_Incluziune Chintile de venit 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Indicatorii ca atare și defalcările nu sunt disponibile ca serie de date de la EU-SILC (uneori 
publicate pentru anumiți ani, alteori folosind ABF). 

Puncte slabe Nu ia în calcul Venitul Minim de Inserție, deoarece acesta încă nu a fost implementat. 
Trebuie elaborat un eșantion adecvat cu un număr mai mare de observații pentru a se 
obține rezultate fiabile, inclusiv defalcări pe nivelul veniturilor. 
Indicatorul este calculat la nivel de gospodărie, nu de familie așa cum apare înregistrat în 
datele administrative.   

Avantaje Direct relevant pentru O.G., mai multe O.S.-uri și A.P.-uri. 



136 

 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Direct relevant pentru O.S. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

MMJS cu date de la ANPIS. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Pondere în PIB / cheltuieli guvernamentale/ cheltuieli pentru protecție socială 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANPIS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

ANPIS, Statistici privind protecția socială – ESSPROS 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  MMJS, INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili INS: 2008 – 2016, MMJS: 1994-prezent (indicatorul și defalcările sale pot fi calculate 
retrospectiv) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A  

Publicată INS, MMJS  

Link-uri web MMJS:  Buletin statistic în domeniul muncii şi protecţiei sociale - Sunt publicate doar 
sumele totale (RON, inclusiv pe tipuri de sprijin). Datele nu sunt raportate în PIB/ 
cheltuieli guvernamentale, în timp ce ponderea cheltuielilor de protecție socială este 
exprimată per total și nu pe tipuri de sprijin). 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic  
INS: Cheltuieli pentru locuire fără defalcări privind ajutorul pentru încălzire și tipul de 
sprijin 
ASS122B - Cheltuielile de protectie sociala, pe categorii de cheltuieli si pe functii de 
protectie sociala 
ASS122C - Ponderea cheltuielilor din cadrul fiecarei functii de prestatie sociala, in totalul 
cheltuielilor cu prestatiile sociale si in Produsul Intern Brut 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/A 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic
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Alte dezagregări M&E_Incluziune Tipul de ajutor pentru încălzirea locuinței  

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Indicatorul (raportat ca procent) 

Puncte slabe N/A 
 

Valoarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, pe tip de sprijin (valoare absolută, valoare reală, valoare raportată la salariul minim și la salariul 
mediu) – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Input 

Obiectivul general 2.4. 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

2.4.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/A 

Definiție Valoarea ajutorului pentru încălzire, pe tip:  termoficare, încălzire electrică, gaze naturale 

și lemne/cărbune/carburanți fosili 

Valoare absolută, valoare reală ancorată în 2015 și valoare raportată la nivelul salariului 
minim, respectiv salariului mediu. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Direct relevant pentru O.S. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

MMJS cu date de la ANPIS. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr, Raportat la salariului minim și la salariul mediu  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANPIS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

ANPIS 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili INS: 2008 – 2016, MMJS: 1994-prezent (indicatorul și defalcările sale pot fi calculate 
retrospectiv) 
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Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A  

Publicată INS, MMJS 

Link-uri web MMJS:  Buletin statistic în domeniul muncii şi protecţiei sociale (nu este raportat în PIB/ 
cheltuieli guvernamentale/ cheltuieli pentru protecția socială) 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/A 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Tipul de încălzire: termoficare, încălzire electrică, gaze naturale și 
lemne/cărbune/carburanți fosili 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Valoare reală și valoare raportată la salarii 

Puncte slabe N/A 

Avantaje Direct relevant pentru O.G., O.S. 
 

 

 
 
SERVICII SOCIALE 

 
 

O.G. 3.1. Încurajarea co-deciziei și a participării beneficiarilor în serviciile sociale  
 

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

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input (resurse) Outcome 

Obiectivul general 3.1 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

- 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

- 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic
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Definiție Procentul beneficiarilor care se declară satisfăcuți de nivelul lor de implicare în 
planificarea, dezvoltarea, managementul și evaluarea serviciilor sociale 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Implicarea beneficiarilor ajută la îmbunătățirea și promovarea calității serviciilor și a 
echității. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Mod de calcul: 

Numărător: Numărul de beneficiari care se declară „satisfăcuți” și „foarte satisfăcuți” de 

implicarea lor în planificarea, dezvoltarea, managementul și evaluarea serviciilor sociale x 

100 

Numitor: Numărul total de persoane incluse într-un eșantion de beneficiari ai serviciilor 

sociale care implică beneficiarii în planificarea, dezvoltarea, managementul și evaluarea 

serviciilor sociale, într-o anumită perioadă de raportare  

MMJS este responsabil pentru sursa datelor 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANPIS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Studiu pentru măsurarea satisfacției beneficiarilor (la fiecare 3 ani). Indicatorul va fi 
raportat de unitățile care au oferit servicii sociale prin intermediul anchetei administrative 
de rutină (“Chestionar de monitorizare a activitatii unitatilor care au acordat servicii 
sociale”) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPIS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

O dată la 3 ani 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe, Mediu de rezidență (rural/urban) 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Gen; Grupe de vârstă; Tipul serviciului social; Tipul de proprietate asupra serviciului social 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 
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Puncte slabe Dacă mecanismul privind plângerile și petițiile are un număr mic de utilizatori, este posibil 
ca datele să nu fie foarte fiabile. 

Avantaje Indicatorul poate fi cules periodic, la nivel intern, chiar de către instituția/organizația care 
gestionează serviciul/mecanismul de plângeri și petiții.   

 
 
 

O.G. 3.2. Îmbunătățirea sistemelor de evaluare a nevoilor și management al informației și alinierea lor cu politicile și 
practicile de luare a deciziilor  

 

Procentul autorităților județene și locale care utilizează Sistemul de Management al Informaţiei pentru planificarea și implementarea serviciilor 
sociale – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 3.2 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.2.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.2.1.1 

Definiție Procentul autorităților județene și locale care utilizează Sistemul de Management al 

Informaţiei pentru planificarea și implementarea serviciilor sociale. 

Un Sistem de Management al Informației (SMI) combină tehnologia informației, resursele 
umane și procesele organizaționale pentru a înregistra și procesa date în scopul obținerii de 
informații pe care decidenții să le poată folosi în luarea deciziilor curente.   

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Utilizarea Sistemului de Management al Informației ca instrument pentru planificarea și 
implementarea serviciilor sociale la nivel de localitate sau județ prezintă multe avantaje, 
conducând la o distribuire mai echitabilă a resurselor și permițând monitorizarea 
multiplelor programe și interconectarea cu alte servicii. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Mod de calcul: 

Numărător: Suma autorităților locale, respectiv județene, care raportează că utilizează 
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Sistemul de Management al Informației la nivel local, într-o anumită perioadă de raportare, 

pentru planificarea și implementarea serviciilor sociale *100 

Numitor: Numărul total de autorități locale, respectiv județene 

MMJS este responsabil pentru sursa datelor. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele AJPIS la nivel județean 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină a autorităților locale 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPIS, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe, Mediu de rezidență (rural/urban) 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Indicatorul nu reflectă calitatea raportării.    

Avantaje Indicatorul ar putea fi colectat cu ușurință prin adăugarea în instrumentele de raportare la 
DGASPC/MMJS a unei variabile noi cu privire la utilizarea Sistemului de Management al 
Informației. 

 
 

Procentul autorităților județene și locale care utilizează instrumente de evaluare a nevoilor pentru planificarea strategică a serviciilor sociale –
Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 3.2 
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Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.2.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.2.1.1 

Definiție Numărul și procentul autorităților locale care raportează că fac evaluări ale nevoilor la nivel 

local pentru planificarea serviciilor sociale.  
Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Prin folosirea evaluării nevoilor, ca instrument de planificare a serviciilor sociale la nivel de 
comunitate, se asigură că eforturile și resursele sunt alocate unde pot fi cel mai utile.    

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Mod de calcul: 

Numărător: Suma autorităților locale care raportează că efectuează evaluări ale nevoilor la 

nivel de comunitate, într-o anumită perioadă de raportare, pentru planificarea serviciilor 

sociale *100  

Numitor: Numărul total de autorități locale 

MMJS este responsabil pentru sursa datelor.  
Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele AJPIS la nivel județean 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină a autorităților locale 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPIS, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe, Mediu de rezidență (rural/urban) 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 
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Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Indicatorul este autoraportat și nu reflectă calitatea evaluărilor realizate. 

Avantaje Indicatorul ar putea fi colectat cu ușurință prin adăugarea în instrumentele de raportare la 
DGASPC/MMJS a unei variabile noi cu privire la nevoia de înființare a unui serviciu social 
nou. 

 
 

Procentul autorităților județene și locale cu personal instruit să utilizeze Sistemul de Management al Informaţiei pentru planificarea și 
implementarea serviciilor sociale – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 3.2 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.2.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.2.1.1 

Definiție Procentul autorităților județene și locale care au angajați instruiți să utilizeze Sistemul de 
Management al Informaţiei pentru planificarea și implementarea serviciilor sociale. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Utilizarea Sistemului de Management al Informației ca instrument pentru planificarea și 
implementarea serviciilor sociale la nivel de localitate sau județ prezintă multe avantaje, 
conducând la o distribuire mai echitabilă a resurselor și permițând monitorizarea 
multiplelor programe și interconectarea cu alte servicii. Folosirea eficientă a acestui 
instrument presupune instruirea prealabilă a personalului. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Mod de calcul: 

Numărător: Suma autorităților locale, respectiv județene, care raportează că au personal 

instruit să utilizeze Sistemul de Management al Informaţiei pentru planificarea și 

implementarea serviciilor sociale, într-o anumită perioadă de raportare *100  

Numitor: Numărul total de autorități locale, respectiv județene 

MMJS este responsabil pentru sursa datelor. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele AJPIS la nivel județean 
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Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină a autorităților locale 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPIS, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe, Mediu de rezidență (rural/urban) 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Indicatorul este auto-raportat și nu reflectă calitatea evaluărilor realizate. 

Avantaje Indicatorul ar putea fi colectat cu ușurință prin adăugarea în instrumentele de raportare la 
DGASPC/MMJS a unei variabile noi cu privire la personalul instruit să utilizeze Sistemul de 
Management al Informației la nivel de localitate/județ. 

 
 

Evidențe privind liniile directoare/ procedurile pentru utilizarea instrumentelor de evaluare a nevoilor pentru planificarea strategică a 
serviciilor sociale – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 3.2 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.2.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.2.1.1 

Definiție Indicatorul confirmă existența unor linii directoare/proceduri pentru utilizarea 
instrumentelor de evaluare a nevoilor pentru planificarea strategică a serviciilor sociale. 
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Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Prin folosirea evaluării nevoilor, ca instrument de planificare a serviciilor sociale la nivel de 
comunitate, se asigură că eforturile și resursele sunt alocate unde pot fi cel mai utile. În 
acest scop, trebuie stabilite linii directoare/proceduri privind utilizarea cea mai eficientă a 
instrumentelor de evaluare a nevoilor.   

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Indicatorul poate fi măsurat prin: (1) cercetare documentară; (2) interviuri cu respondenți 

cheie.  

MMJS este responsabil pentru sursa datelor 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele AJPIS la nivel județean 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină a autorităților locale 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPIS, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe, Mediu de rezidență (rural/urban) 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Indicatorul este autoraportat și nu reflectă calitatea evaluărilor realizate. 

Avantaje Indicatorul ar putea fi colectat cu ușurință prin adăugarea în instrumentele de raportare la 
DGASPC/MMJS a unei variabile noi cu privire la liniile directoare/ procedurile existente 
privind utilizarea instrumentelor de evaluare a nevoilor pentru planificarea strategică a 
serviciilor sociale. 
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Procentul autorităților județene și locale cu personal instruit să utilizeze instrumente de evaluare a nevoilor pentru planificarea strategică a 
serviciilor sociale – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 3.2 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.2.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.2.1.1 

Definiție Procentul autorităților județene și locale care au angajați instruiți să utilizeze instrumente 
de evaluare a nevoilor pentru planificarea strategică a serviciilor sociale. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Prin folosirea evaluării nevoilor, ca instrument de planificare a serviciilor sociale la nivel de 
comunitate, se asigură că eforturile și resursele sunt alocate unde pot fi cel mai utile. 
Folosirea eficientă a acestui instrument presupune instruirea prealabilă a personalului. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Mod de calcul: 

Numărător: Suma autorităților locale, respectiv județene, care raportează că au personal 

instruit să utilizeze instrumente de evaluare a nevoilor pentru planificarea strategică și 

implementarea serviciilor sociale, într-o perioadă de referință dată *100  

Numitor: Numărul total de autorități locale, respectiv județene 

MMJS este responsabil pentru sursa datelor. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele AJPIS la nivel județean 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină a autorităților locale 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPIS, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 
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Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe, Mediu de rezidență (rural/urban) 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Indicatorul este auto-raportat și nu reflectă calitatea evaluărilor realizate. 

Avantaje Indicatorul ar putea fi colectat cu ușurință prin adăugarea unei variabile noi în 
instrumentele de raportare la DGASPC/MMJS cu privire la personalul instruit să utilizeze 
instrumente de evaluare a nevoilor pentru planificarea strategică a serviciilor sociale. 

 

O.G. 3.3. Îmbunătățirea finanțării serviciilor sociale 
 

Numărul și procentul serviciilor sociale dezvoltate de furnizori privați de servicii sociale (% din totalul serviciilor sociale) – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 3.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.3.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.3.1.4, 3.3.1.8 

Definiție Numărul și procentul serviciilor sociale care sunt dezvoltate de furnizori privați de servicii 
sociale. Tipurile de servicii sunt definite în Nomenclatorul Serviciilor Sociale în baza H.G. nr. 
867/2015. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Acest indicator reflectă procentul serviciilor sociale dezvoltate de furnizori privați ceea ce 

permite comparația cu procentul serviciilor sociale publice.  

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Mod de calcul: 

Numărător: Suma serviciilor sociale dezvoltate de furnizori privați conform raportărilor din 

ancheta administrativă „Chestionar de monitorizare a activității unităților care au acordat 
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servicii sociale”, într-o anumită perioadă de raportare *100 

Numitor: Numărul total de servicii sociale 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr, Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele AJPIS (la nivel județean) 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Ancheta administrativă de rutină (“Chestionar de monitorizare a activitatii unitatilor care au 
acordat servicii sociale”) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPIS (rapoarte agregate de la nivel județean), MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare, Județe, Mediu de rezidență (rural/urban) 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Tipul serviciului social 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Nu s-au identificat 

Avantaje Indicatorul utilizează date care vor fi colectate prin instrumentul de raportare „Chestionar 
de monitorizare a activității unităților care au acordat servicii sociale”. 

 

Numărul și procentul serviciilor sociale oferite de furnizori privați și finanțate [integral sau parțial] de la bugetul de stat sau local – Indicator de 
rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 3.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.3.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.3.1.1, 3.3.1.4, 3.3.1.8 
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Definiție Numărul și procentul de servicii sociale care se declară finanțate (integral sau parțial) din 
cel puțin o sursă de finanțare guvernamentală (bugetul central, bugetul județean, bugetul 
local). Finanțarea din scheme de finanțare UE nu este inclusă. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Indicatorul poate fi folosit pentru a reflecta progresul înregistrat de autoritățile publice 
către implementarea contractării sociale de servicii. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Numărul de furnizori de servicii sociale care completează „Chestionarul de monitorizare a 
activității unităților care au acordat servicii sociale” și declară că primesc finanțare în 
perioada de raportare dintr-una din următoarele surse: bugetul central, bugetul județean, 
bugetul local. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr, Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele AJPIS (la nivel județean) 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Ancheta administrativă de rutină (“Chestionar de monitorizare a activitatii unitatilor care au 
acordat servicii sociale”) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPIS (rapoarte agregate de la nivel județean), MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare, Județe, Mediu de rezidență (rural/urban) 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Tipul serviciului social 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Deși poate reflecta nivelul de sprijin din bugetele publice pentru serviciile sociale oferite de 
furnizori privați, indicatorul nu diferențiază între diversele instrumente de finanțare 
guvernamentală – contractare socială, grant-uri, subvenții. 

Avantaje Indicatorul utilizează date care vor fi colectate prin instrumentul de raportare „Chestionar 
de monitorizare a activității unităților care au acordat servicii sociale”. 
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Cheltuieli publice pentru serviciile sociale, ca procent din cheltuielile guvernamentale/ PIB – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 3.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.3.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.3.1.3, 3.3.1.4 

Definiție Nivelul cheltuielilor publice cu serviciile sociale din surse naționale în perioada de raportare 
ca procent din cheltuielile guvernamentale/PIB 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 
 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

De-a lungul anilor, finanțarea externă/internațională a jucat un rol semnificativ în crearea și 
menținerea funcționării serviciilor sociale în anumite domenii (e.g. grupuri vulnerabile, copii 
cu dizabilități). Pentru a asigura sustenabilitatea acestor servicii, sprijinul 
extern/internațional trebuie să se transforme treptat în finanțare națională. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Mod de calcul: 

Numărător: Veniturile publice totale pentru finanțarea serviciilor sociale, în perioada de 

raportare, care provin din surse naționale *100 

Numitor: Cheltuieli guvernamentale/PIB 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele AJPIS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPIS; MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 
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și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Când furnizorii de servicii raportează datele privind finanțarea externă/internațională prin 
care își susțin activitatea, este greu de verificat dacă datele sunt complete și corecte. 

Avantaje Indicatorul poate fi calculat și cu ajutorul datelor oferite de instrumentul de raportare 
„Chestionarul de monitorizare a activității unităților care au acordat servicii sociale”. 

 
 

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

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 3.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.3.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.3.1.1, 3.3.1.8 

Definiție Cheltuielile publice la nivel național, județean și local, pe ultimul an, contractate cu 
serviciile sociale (furnizarea de bunuri și servicii în natură) dezvoltate și implementate de 
furnizori privați ca procent din cheltuielile publice alocate serviciilor sociale. Finanțările din 
scheme/instrumente financiare internaționale (e.g. Fondul Social European) și transferurile 
sociale sunt excluse. Mai sunt excluse și subvențiile și grant-urile. Răspunsurile sunt oferite 
în moneda locală, autoraportate. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Furnizorii privați acoperă o proporție importantă a nevoilor de servicii sociale la nivel 
național. În absența finanțării și sprijinului guvernamental, serviciile furnizate de aceste 
entități riscă să dispară având în vedere că cele mai multe dintre ele depind aproape în 
totalitate de finanțări și donații publice sau de la agenții de finanțare neguvernamentale 
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sau străine.. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Indicatorul poate fi măsurat prin: (1) cercetare documentară; (2) interviuri cu respondenți 
cheie pentru a confirma informația din documente. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele MMJS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare financiară de rutină de la toate entitățile care alocă fonduri publice serviciilor 
sociale  

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiune; Județ 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Tipul de furnizor de servicii sociale (privat); Categoria serviciilor sociale; Categoria de 
cheltuieli publice (la nivel național, județean, local) 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C. 

Puncte slabe E posibil ca defalcarea datelor în funcție de tipul de finanțare (contractare socială, 
subvenție, grant) să nu fie întotdeauna disponibilă la nivel local/județean. 

Avantaje Acesta este un indicator direct pentru determinarea nivelului de resurse alocat de 
autoritățile publice pentru a asigura contractarea socială. 

 
 

O.G. 3.4. Întărirea capacității structurilor de asistență socială de la nivel local 
 

Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE) – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input Outcome 
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(resurse) 

Obiectivul general 3.4 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Se consideră că o persoană este în risc de sărăcie sau excluziune socială, dacă se găsește 

într-una sau mai multe din cele trei condiții de mai jos:  

(i) Lipsuri materiale severe, cu condiții de viață constrânse de lipsa resurselor, măsurată ca 

lipsa a patru din cele nouă elemente: nu își permite 1) să plătească la timp chiria/ipoteca 

sau facturile la utilități; 2) să își încălzească în mod corespunzător locuința; 3) să facă față 

unor cheltuieli neprevăzute; 4) să consume carne, pește sau un echivalent proteic o dată la 

două zile; 5) o vacanță de o săptămână departe de casă; 6) o mașină; 7) o mașină de spălat; 

8) un televizor color sau 9) un telefon (inclusiv mobil). Acest indicator surprinde într-o 

oarecare măsură sărăcia absolută, fiind măsurat la fel în toate statele membre.   

(ii) locuiesc în gospodării în care nu lucrează niciun adult sau cu o intensitate foarte scăzută 

a muncii unde, în medie, persoanele cu vârstă de muncă (18-59) au muncit mai puțin de 

20% din potențialele lor ore de lucru totale în ultimul an, fie deoarece nu au fost angajate 

sau pentru că au lucrat cu normă parțială în loc de normă întreagă (elevii/studenții sunt 

excluși din calcule).  

(iii) sunt în risc de sărăcie deoarece locuiesc într-o gospodărie cu un venit disponibil 

echivalent (i.e. ajustat pentru dimensiunea și alcătuirea gospodăriei) sub pragul riscului de 

sărăcie, stabilit la 60% din media națională a venitului disponibil echivalent.   

(Sursa: https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/) 

Indicatorul AROPE are trei componente: sărăcie relativă, deprivare materială severă și 
intensitate foarte redusă a muncii. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 
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Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Ancheta asupra calității vieții (EU-SILC) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS, EUROSTAT, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2007-2017 (cel mai recent an) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Tablou de bord european privind aspecte sociale/Pilonul European pentru Drepturi Sociale 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată Social Scoreboard 

Link-uri web https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/C 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Acesta măsoară sărăcia relativă. Numărul total al persoanelor în risc de sărăcie sau 

excluziune socială este mai mic decât suma numerelor din fiecare categorie a definiției, 

deoarece mulți se încadrează în mai multe categorii. 

Avantaje Indicatorul permite comparații cu alte țări care îl măsoară folosind aceeași metodologie. 

 
 

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

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 3.4 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

- 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

- 

Definiție Procentul beneficiarilor care s-au declarat satisfăcuți de calitatea serviciilor sociale oferite 
de SPAS, într-o anumită perioadă de referință. 

https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/
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Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Indicatorul va fi folosit pentru a măsura nivelul actual al calității serviciilor sociale oferite de 
SPAS, reflectat de standardele beneficiarilor. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Mod de calcul: 

Numărător: Numărul beneficiarilor care se declară în general „satisfăcuți” (conform 

„Chestionarului de măsurare a satisfacție beneficiarilor”) de calitatea serviciului social oferit 

de SPAS x 100 

Numitor: Numărul total al beneficiarilor care au completat orice tip de „Chestionar de 

măsurare a satisfacției beneficiarilor” cu privire la serviciile sociale oferite se SPAS, într-o 

anumită perioadă de raportare  

MMJS este responsabil pentru sursa datelor. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele AJPIS (la nivel județean) 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină (Chestionar de evaluare a satisfacției beneficiarilor de 
servicii sociale – SPAS local) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe, Mediu de rezidență (rural/urban) 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Tipul de serviciu social, tipul de beneficiar 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe „Chestionarele de măsurare a satisfacției beneficiarilor” nu sunt foarte bine implementate, 
nici foarte detaliate în multe localități, astfel că datele pe baza cărora se măsoară 
indicatorul ar putea fi incorecte. Mai mult, pentru anumite chestionare, poate fi dificil de 
stabilit dacă beneficiarul a fost mulțumit sau nu și respectiv de obținut un agregat relevant 
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pe baza tuturor răspunsurilor. 

Avantaje Indicatorul reflectă modul în care  serviciile oferite de SPAS sunt efectiv primite de 
beneficiari. 

 
 

Numărul de beneficiari ai serviciilor sociale furnizate de SPAS – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 3.4 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.4.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.4.1.1 – 3.4.1.9 

Definiție Numărul beneficiarilor de servicii sociale furnizate de SPAS, într-o anumită perioadă de 
referință. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Indicatorul va fi folosit pentru a măsura gradul de acoperire al serviciilor sociale furnizate de 
SPAS în funcție de numărul de persoane care beneficiază efectiv de ele. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Suma beneficiarilor de servicii sociale oferite de SPAS într-o anumită perioadă de referință; 
date furnizate de autoritățile locale și centralizate de MMJS. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele AJPIS (la nivel județean) 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină a autorităților locale (TBD) 
Datele pot fi colectate sau încrucișate cu informațiile din Ancheta administrativă de rutină (o 

versiune actualizată a "Formularului de monitorizare" (sau "Raport de incluziune")) privind 

serviciile sociale, în care unitățile de servicii sociale (inclusiv SPAS) vor raporta numărul de 

beneficiari. 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 
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Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe, Mediu de rezidență (rural/urban) 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Tipul de serviciu social, tipul de beneficiar 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Nu s-au identificat 

Avantaje Indicatorul arată gradul de acoperire actual al serviciilor sociale SPAS. 

 
 

Cheltuieli guvernamentale totale pentru serviciile sociale integrate (sociale, medicale, educaționale) la nivel comunitar – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 3.4 & 3.5 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.4.1; 3.5.4 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.4.1.1; 3.5.4.1, 3.5.4.2 

Definiție Cheltuielile combinate ale guvernului, de la nivel național și județean/local, pe ultimul an, 

cu serviciile sociale integrate (bunuri și servicii în natură) oferite diferitelor grupuri, la nivel 

comunitar. Finanțările din scheme/instrumente financiare internaționale (e.g. Fondul Social 

European) și transferurile sociale sunt excluse. Răspunsurile sunt oferite în moneda locală, 

autoraportate. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Dezvoltarea unor servicii integrate la nivel comunitar nu va fi posibilă fără investiții 
semnificative din partea guvernului 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Suma tuturor bugetelor cheltuite din surse naționale, județene și locale pentru dezvoltarea 
și funcționarea serviciilor la nivel comunitar. Se va pune la dispoziție o listă a serviciilor care 
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constituie „servicii sociale integrate la nivel comunitar”. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele MMJS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare financiară de rutină la nivelul entităților care finanțeazăi servicii sociale  

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  Autorități locale; MMJS. 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Region; Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Tipul de furnizor de servicii sociale (public/ privat); tipul de serviciu comunitar; tipul de 
beneficiar al serviciului (e.g. persoane cu dizabilități, persoane vârstnice etc.) 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C. 

Puncte slabe Indicatorul reflectă doar cheltuielile guvernului, nu cheltuielile totale din sector. 

Avantaje Acesta este un indicator direct pentru determinarea nivelului de resurse alocat de 
autoritățile publice pentru dezvoltarea serviciilor la nivel comunitar. 

 
 

Numărul de persoane angajate ca asistenți sociali în SPAS – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 3.4 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.4.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.4.1.1 – 3.4.1.9 
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Definiție Numărul angajaților în SPAS care sunt asistenți sociali. În cadrul acestui indicator sunt 
contabilizate toate persoanele angajate pe funcția de asistent social, indiferent de 
respectarea condițiilor stabilite de legea 466/2004 pentru aceasăa profesie. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Indicatorul va fi folosit pentru a măsura efectele oricărei politici care vizează creșterea 
numărului de personal specializat din serviciile sociale. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Suma asistenților sociali care lucrează în serviciile publice de asistență socială 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele AJPIS (la nivel județean) 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină a autorităților locale 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe, Mediu de rezidență (rural/urban) 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Indicatorul nu reflectă competențele personalului angajat. 

Avantaje Nu s-au identificat 

 

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

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input Input 
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(resurse) 

Obiectivul general 3.4 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.4.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.4.1.1 – 3.4.1.9 

Definiție Numărul angajaților în SPAS care sunt asistenți sociali cu studii superioare de specialitate și 
înscriși în CNASR,  potrivit prevederilor Legii 466/2004.  

Conform Legii 466/2004:  

Titlul de asistent social poate fi deţinut de:  

- a) persoana care a obţinut diploma de licenţă în cadrul unei instituţii de învăţământ 

superior cu specializare în domeniu, forma de lungă durată, 4 ani, acreditată conform legii; 

- b) persoana care deţine diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior cu 

specializare în domeniu, forma de scurtă durată, 3 ani, acreditată conform legii;  

- c) persoana care deţine diploma de asistent social echivalată conform legii;  

- d) persoana care deţine diploma de asistent social eliberată sau recunoscută în unul dintre 

statele membre ale Uniunii Europene, în unul dintre statele aparţinând Spaţiului Economic 

European ori în Confederaţia Elveţiană.  

 

Conform art. 7 din aceeași lege, profesia de asistent social poate fi exercitată de persoana 

care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:  

a) este cetăţean român sau cetăţean al altui stat, în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1);  

b) are studii de specialitate în asistenţă socială, conform prevederilor art. 2 alin. (2); c) este 

înregistrată în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România; 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Indicatorul va fi folosit pentru a măsura efectele oricărei politici care vizează creșterea 
numărului de personal specializat din serviciile sociale. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Suma asistenților sociali profesioniști care lucrează în serviciile publice de asistență socială. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele AJPIS (la nivel județean) 
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Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină a autorităților locale 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe, Mediu de rezidență (rural/urban) 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Indicatorul nu reflectă competențele personalului angajat. 

Avantaje Nu s-a identificat 

 
 

Numărul și procentul SPAS-urilor funcționale (% din numărul de UAT-uri) – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 3.4 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.4.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.4.1.1, 3.4.1.2, 3.4.1.6 

Definiție Numărul și procentul SPAS-urilor funcționale din totalul UAT-urilor 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 
În fișa de monitorizare, ANPDCA colectează deja numărul de SPAS-uri existente raportate la 
numărul total de UAT-uri, după gradul de urbanizare. Indicatorul poate fi calculat de acolo, 
dacă definiția unui SPAS funcțional nu se modifică. 



162 

 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Indicatorul va arăta numărul de UAT-uri în care încă nu există un SPAS (funcțional) în 
condițiile în care în mod ideal trebuie să existe un SPAS local în fiecare UAT. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Suma SPAS-urilor funcționale la nivel național și procentul acestora din totalul UAT-urilor. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr, Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele AJPIS (la nivel județean) 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină a autorităților locale 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe, Mediu de rezidență (rural/urban) 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Termenul „funcțional” este interpretabil având în vedere că nu există linii directoare clare 
privind activitatea minimă necesară pentru ca un SPAS să fie considerat funcțional. 

Avantaje Indicatorul va măsura situația actuală în ce privește gradul de acoperire al SPAS-urilor. 

 

Numărul și procentul localităților cu strategii locale și planuri de acțiune pentru dezvoltarea serviciilor sociale – Indicator de input 
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 3.4 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.4.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 3.4.1.1, 3.4.1.2, 3.4.1.6, 3.4.1.9 
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input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

Definiție Numărul și procentul localităților care au stabilit și/sau au implementat strategii locale și 
planuri de acțiune pentru dezvoltarea serviciilor sociale. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Indicatorul va măsura numărul de localități care acționează în direcția dezvoltării serviciilor 
sociale locale prin implementarea unor măsuri diverse. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Suma localităților care au stabilit și/sau au implementat strategii locale și planuri de acțiune 
pentru dezvoltarea serviciilor sociale și procentul acestora în totalul localităților. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele AJPIS (la nivel județean) 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină a autorităților locale 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe, Mediu de rezidență (rural/urban), Localități 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Eficiența efectivă a strategiilor locale și a planurilor de acțiune nu este reflectată de 
indicator, numai existența unor astfel de măsuri. 

Avantaje Indicatorul arată numărul de localități implicate în îmbunătățirea serviciilor sociale furnizate 
pe plan local. 
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O.G. 3.5. Dezvoltarea echipelor comunitare de intervenție integrată 
 
 

Satisfacția beneficiarilor cu privire la calitatea serviciilor comunitare integrate – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 3.5 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Procentul beneficiarilor care s-au declarat satisfăcuți de calitatea serviciilor comunitare 
integrate primite. Lista acestor servicii va fi predefinită. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Indicatorul reflectă progresul înregistrat către asigurarea de servicii accesibile tuturor 
beneficiarilor la nivel comunitar. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Mod de calcul: 

Numărător: Numărul beneficiarilor care se declară în general „satisfăcuți” (conform 

„Chestionarului de măsurare a satisfacție beneficiarilor”) de calitatea serviciilor comunitare 

integrate  x 100 

Numitor: Numărul total al beneficiarilor care au completat orice tip de „Chestionar de 

măsurare a satisfacției beneficiarilor” cu privire la serviciilor comunitare integrate, într-o 

anumită perioadă raportată  

MMJS este responsabil pentru sursa datelor. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele AJPIS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină (Chestionar de evaluare a satisfacției beneficiarilor de 
servicii sociale) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPIS, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 Anual 
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ani, etc.  

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe, Mediu de rezidență (rural/urban) 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Tipul de serviciu social, tipul de beneficiar 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe „Chestionarele de măsurare a satisfacției beneficiarilor” nu sunt foarte bine implementate, 
nici foarte detaliate în multe localități, astfel că datele pe baza cărora se măsoară indicatorul 
ar putea fi incorecte. Mai mult, pentru anumite chestionare, poate fi dificil de stabilit dacă 
beneficiarul a fost mulțumit sau nu și respectiv de obținut un agregat relevant pe baza 
tuturor răspunsurilor. 

Avantaje Indicatorul reflectă modul în care  serviciile oferite de SPAS sunt efectiv primite de 
beneficiari. 

 
 

Numărul de beneficiari ai serviciilor comunitare integrate – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 3.5 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.5.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.5.1.1, 3.5.1.2, 3.5.1.3 

Definiție Numărul de beneficiari raportat de furnizorii care derulează servicii sociale integrate la nivel 
comunitar. Lista acestor servicii va fi predefinită. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 



166 

 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Indicatorul reflectă progresul înregistrat către asigurarea de servicii accesibile tuturor 
beneficiarilor la nivel comunitar. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Indicatorul poate fi extras din datele raportate de furnizorii de servicii prin intermediul 
instrumentului de raportare „Chestionar de monitorizare a activității unităților care au 
acordat servicii sociale”. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele AJPIS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină  
Mai degrabă, autoritățile locale sunt furnizori ai unei anchete cu privire la serviciile integrate, 
dar trebuie discutat dacă informațiile trebuie raportate și de furnizorii privați de unități de 
servicii sociale (TBD).  

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPIS, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Trimestrial, anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe, Mediu de rezidență (rural/urban) 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Tipul de beneficiar, tipul de serviciu social (privat/public); 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Unele persoane pot fi beneficiarii mai multor servicii în comunitate; indicatorul nu oferă un 
sistem prin care să se evite duplicările. 

Avantaje Indicatorul poate fi calculat cu ușurință din datele colectate prin intermediul instrumentului 
de raportare „Chestionar de monitorizare a activității unităților care au acordat servicii 
sociale”. 
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Cheltuieli guvernamentale totale pentru serviciile sociale integrate (sociale, medicale, educaționale) la nivel comunitar – Indicator de input 
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 3.4 & 3.5 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.4.1; 3.5.4 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.4.1.1; 3.5.4.1, 3.5.4.2 

Definiție Cheltuielile combinate ale guvernului, de la nivel național și județean/local, pe ultimul an, 

cu serviciile sociale integrate (bunuri și servicii în natură) oferite diferitelor grupuri, la nivel 

comunitar. Finanțările din scheme/instrumente financiare internaționale (e.g. Fondul Social 

European) și transferurile sociale sunt excluse. Răspunsurile sunt oferite în moneda locală, 

autoraportate. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Dezvoltarea unor servicii integrate la nivel comunitar nu va fi posibilă fără investiții 
semnificative din partea guvernului 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Suma tuturor bugetelor cheltuite din surse naționale, județene și locale pentru dezvoltarea 
și funcționarea serviciilor la nivel comunitar. Se va pune la dispoziție o listă a serviciilor care 
constituie „servicii sociale integrate la nivel comunitar”. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele MMJS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare financiară de rutină la nivelul entităților care finanțeazăi servicii sociale  

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  Autorități locale; MMJS. 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 
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Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Region; Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Tipul de furnizor de servicii sociale (public/ privat); tipul de serviciu comunitar; tipul de 
beneficiar al serviciului (e.g. persoane cu dizabilități, persoane vârstnice etc.) 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C. 

Puncte slabe Indicatorul reflectă doar cheltuielile guvernului, nu cheltuielile totale din sector. 

Avantaje Acesta este un indicator direct pentru determinarea nivelului de resurse alocat de 
autoritățile publice pentru dezvoltarea serviciilor comunitare. 

 
 

Numărul și procentul de UAT-uri cu servicii comunitare integrate pe mediul de rezidență – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 3.5 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.5.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.5.1.1, 3.5.1.2, 3.5.1.3 

Definiție Numărul și procentul de UAT-uri cu servicii integrate comunitare din totalul de UAT-uri, pe 
mediu de rezidență.   

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Indicatorul reflectă progresul înregistrat către asigurarea de servicii accesibile tuturor 
beneficiarilor la nivel comunitar. De asemenea, evidențiază gradul de acoperire al acestor 
servicii în mediul rural comparativ cu mediul urban. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Pornind de la datele raportate de furnizorii de servicii prin intermediul instrumentului de 
raportare „Chestionar de monitorizare a activității unităților care au acordat servicii sociale”, 
indicatorul poate fi obținut calculând numărul de UAT-uri în care s-au raportat servicii 
integrate comunitare în fiecare mediu de rezidență (rural/urban). În continuare, procentul se 
calculează împărțind numărul de UAT-uri cu servicii integrate comunitare pentru fiecare 
mediu de rezidență (*100) la numărul total de UAT-uri cuprins în respectivul mediu de 
rezidență.   
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Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr, Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele AJPIS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină a autorităților locale (TBD) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPIS, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe, Mediu de rezidență (rural/urban) 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Calcularea indicatorului la scare mare poate fi complicată. 

Avantaje Indicatorul va evalua situația actuală a serviciilor integrate comunitare, în special în mediul 
rural.   

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

 

Numărul de copii noi în sistemul de protecție specială – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 3.6 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

- 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de - 
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input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

Definiție Numărul copiilor care intră pentru prima dată în sistemul de protecție socială specială, într-o 
perioadă de referință (un an). 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANPDCA 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină “Chestionar de monitorizare a activitatii unitatilor 
care au acordat servicii sociale” 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPDCA, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Lunar, Trimestrial, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2008 – 2016 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată Reportul “Prezentare generala a sistemului de protecție socială” 

Link-uri web http://www.copii.ro/statistici/  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Sex, Grupe de vârstă; Tipul măsurii de protecție (centru de plasament, asistent maternal 
profesionist, apartament/ casă de tip familial, centru rezidențial) 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Nu s-au identificat 

Avantaje Indicatorul permite comparații între diferite perioade de timp în ce privește eficiența 
măsurilor implementate pentru prevenirea intrării de copii noi în sistemul de protecție 
specială.   

 

http://www.copii.ro/statistici/
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Numărul și procentul copiilor din sistemul de protecție specială integrați în familie/ comunitate (inclusiv prin adopție), pe tip de serviciu –
Indicator de consecință 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 3.6 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

- 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

- 

Definiție Numărul și procentul copiilor provenind din sistemul de protecție specială care au fost 
integrați în familie/comunitate (inclusiv prin adopție), într-o perioadă de referință, pe tip de 
serviciu 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Indicatorul arată eficiența măsurilor implementate pentru reducerea numărului de copii 
instituționalizați. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Mod de calcul: 

Numărător: Numărul copiilor provenind din sistemul de protecție specială care au fost 

integrați în familie/comunitate (inclusiv prin adopție), într-o perioadă de referință, din 

fiecare tip de serviciu x100 

Numitor: Numărul total al copiilor din fiecare tip de serviciu din cadrul sistemului de 

protecție specială 

MMJS este responsabil pentru sursa datelor. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr, Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANPDCA 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină “Chestionar de monitorizare a activitatii unitatilor 
care au acordat servicii sociale”  

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPDCA, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Lunar, Trimestrial, Anual 
Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2008 – 2016 
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Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată Reportul “Prezentare generala a sistemului de protecție socială” 

Link-uri web http://www.copii.ro/statistici/  
Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Sex, Grupe de vârstă, Tipul de serviciu (servicii de zi, servicii de tip familial, servicii de 
tip rezidențial) sau (centre de plasament, asistent maternal profesionist, 
apartamente/ case de tip familial, centre rezidențiale) 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Nu s-au identificat 

Avantaje Indicatorul permite comparații între diferite perioade de timp în ce privește eficiența 
măsurilor implementate pentru reducerea numărului de copii instituționalizați. 

 

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

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 3.6 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Proporția copiilor provenind din sistemul de protecție specială cuprinși în fiecare nivel de 
educație (ante-preșcolar, preșcolar, primar, gimnazial, liceal, superior) din numărul total al 
copiilor din sistemul de protecție specială care teoretic au vârsta corespunzătoare fiecărui 
nivel de educație.   

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Indicatorul arată eficiența măsurilor implementate pentru reducerea numărului de copii 
instituționalizați. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt Mod de calcul: 

http://www.copii.ro/statistici/
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disponibili deja)  Numărător: Numărul copiilor provenind din sistemul de protecție specială care cuprinși în 

fiecare nivel de educație (ante-preșcolar, preșcolar, primar, gimnazial, liceal, superior)  x100 

Numitor: Numărul total al copiilor provenind din sistemul de protecție specială care teoretic 

au vârsta corespunzătoare fiecărui nivel de educație.   

MMJS este responsabil pentru sursa datelor. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANPDCA 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină a autorităților locale (TBD) 
Vom avea nevoie de informații atât din partea unităților private cât și a celor publice 
din domeniul serviciilor sociale privind nivelul educațional al beneficiarilor lor (copii 
din sistemul de protecție specială - consiliul local, DGASPC, furnizori privați 
acreditați) - Sondaj administrativ de rutină privind serviciile sociale 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPDCA, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 
Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Nivelul de educație (învățământ ante-preșcolar, preșcolar, primar, gimnazial, liceal, terțiar) 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Indicatorul poate fi dificil de calculat, necesitând date pentru fiecare nivel de educație. 

Avantaje Indicatorul arată dacă copiii din sistemul de protecție specială sunt bine integrați în 
sistemul de învățământ. 

 
 

Numărul de familii care beneficiază de servicii sociale pentru prevenirea separării copiilor de familie – Indicator de rezultat 
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Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 3.6 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.6.2 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.6.2.1, 3.6.2.2 

Definiție Numărul familiilor care au beneficiat de servicii sociale pentru prevenirea separării copiilor 

de familie, într-o perioadă de referință.  

În raportul statistic ANPDCA/MMJS, indicatorul este deja disponibil și dezagregat pe tip de 
serviciu și furnizor: „Numărul de beneficiari ai serviciilor de prevenire a separării copilului de 
părinţi - cazuri active la 31 decembrie 2018”. Ar fi recomandabilă schimbarea denumirii 
indicatorului având în vedere că în managementul de caz ținta este copilul. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate  (TBD dacă trebuie să schimbăm indicatorul de la cel deja 
disponibil) 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Indicatorul arată eficiența măsurilor implementate pentru reducerea numărului de copii 
instituționalizați. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Raportare obișnuită efectuată de serviciile locale de prevenire a separării copiilor de familiile 

lor 

MMJS este responsabil pentru sursa datelor. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANPDCA 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină a autorităților locale (TBD) 

Vom avea nevoie de informații atât din partea unităților private cât și a celor publice 
din domeniul serviciilor sociale privind nivelul educațional al beneficiarilor lor (copii 
din sistemul de protecție specială - consiliul local, DGASPC, furnizori privați 
acreditați) - Sondaj administrativ de rutină privind serviciile sociale 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPDCA, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual, Trimestrial 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual, Trimestrial 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de N/C 
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monitorizare 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 

Publicată ANPDCA, MMJS 

Link-uri web http://www.mmuncii.ro/j33/images/buletin_statistic/copil_2017-f.pdf  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Indicatorul nu oferă date cu privire la consecința sau eficiența serviciilor pentru prevenirea 
separării copiilor de familie. 

Avantaje Indicatorul arată gradul de acoperire al serviciilor de prevenire din cadrul sistemului de 
protecție socială și poate fi calculat cu ușurință. 

 
Numărul de copii abandonați în unități medicale – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 3.6 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.6.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.6.1.1, 3.6.1.2 

Definiție Numărul cazurilor de copii abandonați în maternități și în alte unități medicale, în respectiva 
perioadă raportată (un an). 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANPDCA 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină  

http://www.mmuncii.ro/j33/images/buletin_statistic/copil_2017-f.pdf
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Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPDCA, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2008 – 2016 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată Raportul “Copii părăsiți în unități sanitare” 

Link-uri web http://www.copii.ro/statistici/  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Sex, Grupe de vârstă; Categorie de unitate medicală; Tipul de măsură de plasament după 
părăsirea spitalului. 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Cum unitățile raportoare nu se află sub coordonarea ANPDCA, nu există niciun mecanism 
pentru a verifica calitatea datelor și raportarea acestora la timp. 

Avantaje Nu s-au identificat 

 
 

 
Numărul de copii fără adăpost – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 3.6 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.6.5 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.6.5.1, 3.6.5.2 

Definiție Numărul cazurilor de copii care locuiesc pe stradă (incluzând adăposturi improvizate, 
sistemul de canalizare, autovehicule sau clădiri abandonate etc.) care își procură mijloacele 
de subzistență pe cont propriu sau în grup, prin activități legale sau ilegale, în respectiva 
perioadă raportată (un an). 

http://www.copii.ro/statistici/
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Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Numărul copiilor fără adăpost trebuie stabilit pentru a putea aborda acest fenomen și a găsi 
soluții adecvate. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Raportarea obișnuită efectuată de autoritățile locale este mai degrabă incompletă sau 

subevaluată. 

Pentru estimarea numărului total de persoane fără adăpost într-un oraș dat, trebuie realizat 

un recensământ sau o cercetare cantitativă, de exemplu cu eșantionare prin metoda 

captură-recaptură, cel puțin în acele orașe în care existența persoanelor fără adăpost este 

documentată sau în localitățile urbane mari. Instrumentul ar trebui implementat cu sprijinul 

specialiștilor, iar datele ar putea fi culese prin intermediul unui instrument online, folosind 

calculatoare sau tablete, ceea ce ar permite corelări în timp real între intervievatori pentru a 

evita dubla înregistrare a subiecților.      

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANPDCA; DGASPC 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină, dar o soluție mai bună ar fi efectuarea unui sondaj 

specializat privind persoanele fără adăpost 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPDCA, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual; Momentul colectării datelor (în cazul efectuării sondajului) 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual; La fiecare patru ani (în cazul efectuării sondajului) 

Ani disponibili 2008 – 2016 (pentru raportarea administrativă de rutină) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Sistemul de monitorizare a „Strategiei naţionale pentru protecția și promovarea drepturilor 

copilului” 2015-2020 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Sex, Grupe de vârstă 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Numărul copiilor fără adăpost reprezintă în cele mai multe cazuri numai o estimare, astfel că 
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precizia indicatorului va fi afectată. 

Avantaje Nu s-au identificat 

 
 

Copii/ tineri din sistemul de protecție specială, pe tip de serviciu (familie/ persoană, rudă, asistent maternal, apartamente/ case de tip familial) 
– Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 3.6 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.6.3 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.6.3.1, 3.6.3.2 

Definiție Numărul copiilor/tinerilor care beneficiază de măsuri de protecție specială, în perioada 

raportată (un an), pe tip de măsură 

Indicatorul va fi raportat și ca procent din populația totală de copii/tineri care beneficiază de 
o măsură de protecție specială. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANPDCA 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină  “Chestionar de monitorizare a activitatii unitatilor care 
au acordat servicii sociale” 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPDCA 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Lunar, Trimestrial, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2008 – 2016 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de N/C 
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monitorizare 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată Reportul “Prezentare generala a sistemului de protecție socială” 

Link-uri web http://www.copii.ro/statistici/  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Sex, Grupe de vârstă; Tipul măsurii de protecție (centru de plasament, asistent maternal 
profesionist, apartament/ casă de tip familial, centru rezidențial 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Datele sunt autoraportate de serviciile sociale care completează chestionarul și nu se poate 
verifica dacă datele sunt corecte sau complete. Datele nu indică de cât timp copiii sunt 
cuprinși în protecția specială; nu arată decât câți copii se află în sistem în orice moment.   

Avantaje Indicatorul măsoară capacitatea intervențiilor multisectoriale de a reduce numărul de copii 
care ajung sau rămân în sistemul de protecție specială. 

 
 

 
Cheltuieli guvernamentale totale pentru serviciile sociale care vizează copiii – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 3.6 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.5 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.6.1.2, 3.6.2.1, 3.6.3.1, 3.6.5.2 

Definiție Cheltuielile combinate ale guvernului, de la nivel național și județean/local, pe ultimul an, 
cu serviciile sociale care vizează copiii (bunuri în natură și servicii). Finanțările din 
scheme/instrumente financiare internaționale (e.g. Fondul Social European) și transferurile 
sociale sunt excluse. Răspunsurile sunt oferite în moneda locală, autoraportate. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Este nevoie de suplimentarea bugetului pentru a se implementa cele mai multe A.P.-uri de 
la obiectivul 1, având în vedere că majoritatea A.P.-urilor sunt fie noi, fie nu sunt în prezent 

http://www.copii.ro/statistici/
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acoperite din surse interne de finanțare. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Indicatorul poate fi măsurat prin: (1) cercetare documentară (e.g. rapoarte financiare, 
bugete); (2) interviuri cu respondenți cheie pentru a verifica informația din documente. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele MMJS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare financiară de rutină de la toate entitățile care alocă fonduri publice serviciilor 
sociale. Datele pot fi colectate utilizând o versiune a "Formularului de monitorizare" (sau 
"Raport de incluziune") actualizată cu informații din serviciile care vizează copiii. 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPIS; MMJS. 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni; Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Tipul de furnizor de servicii sociale (ONG sau privat); Tipul de serviciu social. 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C. 

Puncte slabe Fiind un indicator autoraportat, pot apărea supra- sau sub-estimări. 

Avantaje Acesta este un indicator direct pentru determinarea nivelului de resurse alocat de 
autoritățile publice pentru dezvoltarea infrastructurii serviciilor care vizează copiii și 
adolescenții. 

 
 

 
Numărul și procentul autorităților locale care oferă servicii sociale pentru prevenția separării copiilor de familie – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 
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Obiectivul general 3.6 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.6.1, 3.6.2 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.6.1.1, 3.6.1.2, 3.6.2.1, 3.6.2.2 

Definiție Numărul și procentul autorităților locale care raportează existența unor servicii comunitare 
pentru prevenirea abandonării copiilor. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate (sursa de date existentă care oferă toate datele necesare 
pentru indicatorul nostru) 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Factorii favorizanți ai abandonului (sărăcia, lipsa adăpostului, vulnerabilitatea socială etc.) se 
regăsesc în multe comunități românești. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

ANPDCA colectează datele, dar nu le publică pe localități.  

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr, procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele DGASPC 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

ANPDCA - raportare de rutină a activității DGASPC  

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPDCA 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2006-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6;  

Publicată ANPDCA 

Link-uri web http://www.mmuncii.ro/j33/images/buletin_statistic/copil_2017-f.pdf  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Localități; Județe; Regiuni  

Alte dezagregări M&E_Incluziune Tipul de furnizor de servicii sociale; Tipul de serviciu social. 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Localități, Județe, Regiuni 

Puncte slabe Indicatorul necesită elaborarea unui instrument nou (?) de colectare a datelor sau 
includerea numărătorului într-un instrument de raportare existent deja și folosit în mod 
curent de autorități în relația cu MMJS sau alte instituții centrale. De asemenea, indicatorul 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/buletin_statistic/copil_2017-f.pdf
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va deveni desuet în momentul în care numărul copiilor abandonați va începe să scadă sau 
factorii favorizanți ai abandonului vor dispărea/se vor estompa. 

Avantaje Indicatorul are la bază date disponibile și ușor accesibile la nivel de autorități locale. 

 

Numărul de centre de plasament – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 3.6 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.6.3 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.6.3.1., 3.6.3.2, 3.6.3.3  

Definiție Number of placement centers, namely: classic placement centers and 
modulated/restructured placement centers, not including apartments and family type 
homes. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANPDCA 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPDCA, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Trimestrial, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2008 – 2016 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 



183 

 

și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Publicată UNICEF, ANPDCA și BANCA MONDIALĂ (2016) ”Copiii din sistemul de protectie a copilului” 

Link-uri web http://www.copii.ro/statistici/  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Tipul de centru de plasament, tipul de serviciu (public/ privat), copii cu dizabilități 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Nu este dezagregat în funcție de mărimea centrelor de plasament. 

Avantaje Indicatorul este deja disponibil și măsurat oficial, arătând evoluția eforturilor pentru 
reducerea numărului de centre de plasament existente. 

 
 

Numărul de asistenți maternali profesioniști – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 3.6 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.6.3 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.6.3.1., 3.6.3.2, 3.6.3.3  

Definiție Numărul de asistenți maternali profesioniști angajați în sistemul de protecție specială. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele DGASPC 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  DGASPC, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Trimestrial, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 Anual 

http://www.copii.ro/statistici/
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ani, etc.  

Ani disponibili 2008 – 2016 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată UNICEF, ANPDCA și BANCA MONDIALĂ (2016) ”Copiii din sistemul de protectie a copilului” 

Link-uri web http://www.copii.ro/statistici/  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Tipul de angajator (public/privat) 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Indicatorul se limitează la a surprinde evoluția numărului de asistenți maternali profesioniști 
fără o raportare la numărul total de asistenți maternali sau la volumul de copii care-i revin 
teoretic unui asistent maternal. 

Avantaje Indicator disponibil deja și măsurat oficial. 

 
 

Numărul de case de tip familial și apartamente – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 3.6 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.6.3 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.6.3.1., 3.6.3.2, 3.6.3.3  

Definiție Numărul de case de tip familial și apartamente din sistemul de protecție specială. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

http://www.copii.ro/statistici/
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Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANPDCA 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPDCA, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Trimestrial, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2008 – 2016 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată UNICEF, ANPDCA și BANCA MONDIALĂ (2016) ”Copiii din sistemul de protectie a copilului” 

Link-uri web http://www.copii.ro/statistici/  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Tipul de serviciu (public / privat), copii cu dizabilități 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Nu este dezagregat pe mărimea casei/apartamentului. 

Avantaje Indicator este disponibil deja și măsurat oficial, arătând evoluția eforturilor pentru reducerea 
numărului de centre de plasament existente. 

 
 

Numărul de manageri de caz din sistemul de protecție a copilului – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 3.6 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.6.3 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.6.3.1., 3.6.3.2, 3.6.3.3  

Definiție Numărul total de manageri de caz din sistemul de protecție a copilului 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

http://www.copii.ro/statistici/
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Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele DGASPC 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  DGASPC, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2008 – 2016 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 

Publicată UNICEF, ANPDCA și BANCA MONDIALĂ (2016) ”Copiii din sistemul de protectie a copilului” 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Nu s-au identificat 

Avantaje Indicator disponibil deja și măsurat oficial. 

 
 

 
O.G. 3.7. (3.6.4.2 în Planul de Acțiuni)  Servicii pentru persoanele cu dizabilități 

 

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

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 
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Obiectivul general 3.7 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

- 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

- 

Definiție Se consideră că o persoană este în risc de sărăcie sau excluziune socială, dacă se găsește 

într-una sau mai multe din cele trei condiții de mai jos: 

(i) Lipsuri materiale severe, cu condiții de viață constrânse de lipsa resurselor, măsurată ca 

lipsa a patru din cele nouă elemente: nu își permite 1) să plătească la timp chiria/ipoteca 

sau facturile la utilități; 2) să își încălzească în mod corespunzător locuința; 3) să facă față 

unor cheltuieli neprevăzute; 4) să consume carne, pește sau un echivalent proteic o dată la 

două zile; 5) o vacanță de o săptămână departe de casă; 6) o mașină; 7) o mașină de spălat; 

8) un televizor color sau 9) un telefon (inclusiv mobil). Acest indicator surprinde într-o 

oarecare măsură sărăcia absolută, fiind măsurat la fel în toate statele membre.  

(ii) locuiesc în gospodării în care nu lucrează niciun adult sau cu o intensitate foarte scăzută 

a muncii unde, în medie, persoanele cu vârstă de muncă (18-59) au muncit mai puțin de 

20% din potențialele lor ore de lucru totale în ultimul an, fie deoarece nu au fost angajate 

sau pentru că au lucrat cu normă parțială în loc de normă întreagă (elevii/studenții sunt 

excluși din calcule). 

(iii) sunt în risc de sărăcie deoarece locuiesc într-o gospodărie cu un venit disponibil 

echivalent (i.e. Ajustat pentru dimensiunea și alcătuirea gospodăriei) sub pragul riscului de 

sărăcie, stabilit la 60% din media națională a venitului disponibil echivalent.  

(Sursa: https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/) 

Indicatorul AROPE are trei componente: sărăcie relativă, deprivare materială severă și 
intensitate foarte redusă a muncii. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/
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Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Ancheta asupra calității vieții (EU-SILC) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS, EUROSTAT, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2007-2017 (cel mai recent an) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Tablou de bord social/ Pilonul european pentru drepturile sociale 

 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată Social Scoreboard 

Link-uri web https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/ 
[hlth_dpe010] - Persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială după nivelul de 
limitare a activității, sex și vârstă 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/C 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Nivelul de limitare a activității 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Acesta măsoară sărăcia relativă. Numărul total al persoanelor în risc de sărăcie sau 
excluziune socială este mai mic decât suma numerelor din fiecare categorie a definiției, 
deoarece mulți se încadrează în mai multe categorii. 

Avantaje Indicatorul permite comparații cu alte țări care îl măsoară folosind aceeași metodologie. 

 
 

Procentul persoanelor cu dizabilități care beneficiază de protecție socială, pe categorii de vârstă (indicator ODD 2030, indicator OIM) – 
Indicator de consecință 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 3.7 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

- 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

- 
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Definiție Procentul persoanelor cu dizabilități care au beneficiat de sprijin din partea sistemului de 
protecție socială, pe categorii de vârstă 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate (TBD) 
De verificat Raportul privind incluziunea socială al ANPD, deoarece datele privind serviciile 
sociale oferite persoanelor cu dizabilități (persoane cu dizabilități instituționalizate) pe tipuri 
de instituții (DGASPC) sunt deja publicate. Nu este clar dacă există informații disponibile 
despre serviciile sociale furnizate persoanelor cu dizabilități de către consiliile locale și 
furnizorii privați. 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Indicatorul arată gradul de acoperire al serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități pe 
categorii de vârstă, ceea ce este important pentru o mai bună înțelegere a dinamicii și a 
nevoilor acestui grup vulnerabil. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Mod de calcul: 

Numărător: Numărul de persoane cu dizabilități dintr-o anumită categorie de vârstă acoperit 

de protecția socială, într-o perioadă de referință x 100 

Numitor: Totalul persoanelor cu dizabilități de aceeași vârstă  

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANPIS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină (TBD).  

Vom avea nevoie de informații atât din partea unităților private cât și a celor publice 
din domeniul serviciilor sociale privind numărul persoanelor cu dizabilități (acoperite 
de sistemul de protecție specială - consiliul local, DGASPC, furnizori privați acreditați) 
- Sondaj administrativ de rutină privind serviciile sociale 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPIS, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 

Publicată ODD 2030 ”Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030” 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe 
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Alte dezagregări M&E_Incluziune Vârstă, Tipul de dizabilitate 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Nu s-au identificat 

Avantaje Indicatorul este relevant pentru că arată gradul de acoperire al serviciilor sociale actuale 
destinate persoanelor cu dizabilități. 

 

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

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 3.7 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.7.2, 3.7.4 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.7.2.7, 3.7.4.1 

Definiție Numărul total al persoanelor cu dizabilități, incluzând copiii, care locuiesc în centre 
rezidențiale. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele DGASPC 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  DGASPC, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Trimestrial, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2008 – 2016 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 
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Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată N/C 

Link-uri web http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Copii/adulți 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Nu s-au identificat. 

Avantaje Indicator disponibil deja și măsurat oficial. 

 

Numărul de persoane cu dizabilități (copii/ adulți) în centre rezidențiale comunitare – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 3.7 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.7.2, 3.7.4 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.7.2.7, 3.7.4.1 

Definiție Numărul total al persoanelor cu dizabilități, incluzând copiii, care locuiesc în centre 
rezidențiale. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele DGASPC 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  DGASPC, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Trimestrial, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 Anual 
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ani, etc.  

Ani disponibili 2008 – 2016 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată N/C 

Link-uri web http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Copii/adulți 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Nu s-au identificat. 

Avantaje Indicator disponibil deja și măsurat oficial. 

 

 
Numărul de persoane cu dizabilități (copii/ adulți) în centre nerezidențiale de zi – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 3.7 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.7.2, 3.7.4 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.7.2.7, 3.7.4.1 

Definiție Numărul total al persoanelor cu dizabilități, incluzând copiii, care locuiesc în centre 
nerezidențiale de zi. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele DGASPC 
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Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  DGASPC, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Trimestrial, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2008 – 2016 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată N/C 

Link-uri web http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Copii/adulți 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Nu s-au identificat. 

Avantaje Indicator disponibil deja și măsurat oficial. 

 

Procentul autorităților locale care oferă servicii de îngrijire la domiciliu – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 3.7 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.7.2, 3.7.4 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.7.2.7, 3.7.2.9,  3.7.4.1 

Definiție Procentul autorităților locale care oferă servicii de îngrijire la domiciliu 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate (TBD) 
De verificat dacă datele necesare pentru indicator nu sunt deja disponibile la MMJS/ ANPD, 
deoarece în raportul statistic al MMJS numărul serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru 
persoanele cu dizabilități este deja raportat (fără defalcări pe tip de furnizor și este adăugat 
la numărul de servicii pentru persoanele vârstnice). În acest caz, este o sursă de date 
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existentă care oferă toate datele necesare pentru indicatorul nostru. 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Indicatorul reflectă progresul înregistrat de autoritățile locale către asigurarea de servicii 
accesibile tuturor celor vulnerabili. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Mod de calcul: 

Numărător: Numărul autorităților locale care declară că oferă servicii de îngrijire la domiciliu, 

într-o perioadă de referință x 100 

Numitor: Totalul autorităților locale la nivel național 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele MMJS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Nu s-au identificat 

Avantaje Indicatorul este relevant pentru că arată gradul de acoperire al serviciilor de îngrijire la 
domiciliu. 

 
 

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



195 

 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 3.7 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.7.1, 3.7.6 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.7.1.2, 3.7.6.1 

Definiție Procentul vehiculelor de transport public care respectă standardele minime de accesibilitate 
pentru persoanele cu dizabilități 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Indicatorul reflectă progresele înregistrate în asigurarea serviciilor accesibile persoanelor cu 
dizabilități. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Mod de calcul: 

Numărător: Numărul vehiculelor de transport public care respectă standardele minime de 

accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, într-o perioadă de referință x 100 

Numitor: Numărul total al vehiculelor de transport public 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele MT 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  MT, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 

Publicată ODD 2030 ”Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030” 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 
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Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Indicatorul poate fi dificil de calculat. 

Avantaje Indicatorul este relevant pentru că arată gradul de acoperire al serviciilor sociale actuale 
destinate persoanelor cu dizabilități. 

 
 

Procentul clădirilor publice care respectă standardele ISO 21542: 2011 privind accesibilitatea și gradul de utilizare a mediului construit 
(indicator ODD 2030) – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 3.7 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.7.1, 3.7.6 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.7.1.2, 3.7.6.1 

Definiție Procentul clădirilor publice care respectă standardele ISO 21542: 2011 privind accesibilitatea 
și gradul de utilizare a mediului construit 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Indicatorul reflectă progresul înregistrat de autoritățile locale către asigurarea respectării 
standardelor minime de accesibilitate în clădirile publice 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Mod de calcul: 

Numărător: Numărul clădirilor publice care respectă standardele ISO 21542: 2011 privind 

accesibilitatea și gradul de utilizare a mediului construit, într-o perioadă de referință x 100 

Numitor: Numărul total al clădirilor publice 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele MDRAP 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  MDRAP, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 
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Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 

Publicată ODD 2030 ”Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030” 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Indicatorul poate fi dificil de calculat. 

Avantaje Indicatorul este relevant pentru că arată gradul de acoperire al standardelor de accesibilitate 
în clădirile publice. 

 
 

Cheltuieli guvernamentale totale cu serviciile pentru persoanele cu dizabilități – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 3.7 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.7.3 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.7.3.1 

Definiție Cheltuielile combinate ale guvernului, de la nivel național și județean/local, pe ultimul an, 
cu serviciile pentru persoane cu dizabilități (bunuri și servicii în natură), oferite copiilor și 
adulților. Finanțările din scheme/instrumente financiare internaționale (e.g. Fondul Social 
European) și transferurile sociale sunt excluse. Răspunsurile sunt oferite în moneda locală, 
autoraportate. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Indicatorul ajută la păstrarea atenției asupra nevoii de a face investiții semnificative în 
serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilități. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt Suma tuturor bugetelor cheltuite din surse naționale, județene și locale pentru dezvoltarea 
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disponibili deja)  și funcționarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilități. Se va pune la 
dispoziție o listă a serviciilor care constituie „servicii destinate persoanelor cu dizabilități”. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele MMJS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare financiară de rutină la nivelul entităților care finanțează servicii sociale 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPIS; MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni; Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Tipul de furnizor de servicii sociale (public/ privat); categoria beneficiarilor de servicii (copii/ 
adulți/ vârstnici); tipul de serviciu (e.g. centre de zi, unități mobile, îngrijire la domiciliu etc.) 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C. 

Puncte slabe Indicatorul reflectă doar cheltuielile guvernului, nu cheltuielile totale din sector. 

Avantaje Acesta este un indicator direct pentru determinarea nivelului de resurse alocat de 
autoritățile publice pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu 
dizabilități. 

 

Numărul de centre rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 3.7 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.7.2, 3.7.4 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 3.7.2.7, 3.7.4.1 
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input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

Definiție Numărul total de centre rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități din cadrul sistemului 
de protecție socială. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele DGASPC 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  DGASPC, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Trimestrial, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2008 – 2016 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată N/C 

Link-uri web http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Indicatorul nu oferă informații cu privire la mărimea centrelor rezidențiale. 

Avantaje Indicator disponibil deja și măsurat oficial. 

 
 

Numărul de centre rezidențiale comunitare pentru persoanele cu dizabilități – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input Input 
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(resurse) 

Obiectivul general 3.7 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.7.2, 3.7.4 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.7.2.7, 3.7.4.1 

Definiție Numărul total de centre rezidențiale comunitare pentru persoanele cu dizabilități din cadrul 
sistemului de protecție socială 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele DGASPC 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  DGASPC, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Trimestrial, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2008 – 2016 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată N/C 

Link-uri web http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Indicatorul nu oferă informații cu privire la mărimea centrelor rezidențiale comunitare. 

Avantaje Indicator disponibil deja și măsurat oficial. 
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Numărul de centre nerezidențiale de zi pentru persoanele cu dizabilități – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 3.7 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.7.2, 3.7.4 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.7.2.7, 3.7.4.1 

Definiție Numărul total de centre nerezidențiale de zi pentru persoanele cu dizabilități din cadrul 
sistemului de protecție socială 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele DGASPC 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  DGASPC, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Trimestrial, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2008 – 2016 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Strategia de guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată N/C 

Link-uri web http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic 
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Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Indicatorul nu oferă informații cu privire la mărimea centrelor de zi. 

Avantaje Indicator disponibil deja și măsurat oficial. 

 

 
O.G. 3.8. (3.6.4.3. în Planul de Acțiuni)  Servicii pentru persoanele vârstnice 

 

Persoane vârstnice active economic (65-74 de ani) – Indicator de consecință 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 3.8 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Totalul populației active economic (65-74 de ani). Potrivit definițiilor pe care Organizația 
Internațională a Muncii (OIM) le utilizează în statisticile legate de piața muncii, persoanele 
se împart în: persoane ocupate, șomere și inactive economic. Populația activă economic 
(denumită și forța de muncă) reprezintă persoanele care furnizează forța de muncă 
disponibilă pentru producția de bunuri și servicii în timpul perioadei de referință, incluzând 
populația ocupată și șomerii BIM. Persoanele inactive sunt cele care, în săptămâna de 
referință, nu erau nici ocupate, nici șomere. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 
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Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

AMIGO (INS), EU-LFS (Eurostat) – date trimestriale ( acoperă populația rezidentă din 
gospodăriile private ) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS, Eurostat 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  EU-LFS este conceput ca un sondaj trimestrial continuu, cu interviuri răspândite uniform în 

toate săptămânile unui trimestru. Perioada de referință este săptămâna anterioară 

înregistrării, care începe luni și se termină duminică. 

Prin convenție, prima săptămână a anului este săptămâna care include prima zi de joi, iar 

primul trimestru de referință este format din 13 săptămâni consecutive începând cu 

săptămâna respectivă. O regulă similară de joi se aplică lunilor pentru a obține luna de 

referință. Toate săptămânile de referință (13 în general) sunt alocate în principal pentru a 

defini trimestrul de referință în conformitate cu această regulă. 

Datele anuale cuprind cele patru trimestre de referință ale anului. Înainte de începutul 
anilor 2000, EU-LFS a fost efectuată anual primăvara, nu pe trimestre. 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Trimestrial, Anual 

Ani disponibili 1996 – 2018 (AMIGO), 1997 – 2017 (Eurostat), 2000 – 2017 (OECD),  

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

OCDE – Rata de participare la forța de muncă, OIM, Eurostat, Buletinul Economic al BCE 
(Banca Centrală Europeană) – Rata participării la forța de muncă 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată Eurostat, INS, OECD 

Link-uri web [lfsa_argan] - Rata de activitate pe  sexe, varste și cetățenie (EU-LFS) 
AMG155A –  Rata de activitate pe grupe de varsta și sexe (AMIGO) 
AMG155B –  Rata de activitate pe grupe de varsta și medii de rezidenta (AMIGO) 
Rata de participare pe piaţa muncii (OECD, LFS pe  sexe și varste ) 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni NUTS2, Mediu de rezidență 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Sex 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Toate datele necesare sunt disponibile, însă pentru această grupă de vârstă nu există 
defalcare pe regiuni. 

Puncte slabe N/A 

Avantaje Indicator bine consolidat și robust 
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Speranța de viață sănătoasă la vârsta de 65 de ani – Indicator de consecință 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 3.8  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Indicatorul Speranța de viață sănătoasă la o anumită vârstă (65 de ani) (AVS) măsoară 

numărul de ani previzionați pe care se așteaptă să-i trăiască o persoană de o anumită vârstă 

(65 de ani) fără probleme de sănătate grave sau moderate.  
Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr de ani  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Partea de mortalitate: statistici demografice 
Partea de dizabilitate: EU-SILC 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS; Eurostat 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2004-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Speranța de viață este un indicator care se regăsește în strategia pentru incluziune și 
protecție socială (MDC – Metoda deschisă de coordonare). 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Speranța de viață este un indicator în Strategia națională de sănătate 2014-2020 

Publicată INS, EUROSTAT 

Link-uri web N/A 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Mediu de rezidență, Regiuni 
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Alte dezagregări M&E_Incluziune N/A 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe N/A 

Avantaje Indicator bine consolidat cu o defalcare care îl face cu atât mai relevant pentru persoanele 
vârstnice, promovat la nivel internațional în ultima vreme. 

 
 

Numărul de beneficiari ai serviciilor bazate pe comunitate: centre de zi pentru persoanele vârstnice – Indicator de rezultat 

 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 3.8 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.8.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.8.1.1 

Definiție Numărul total de persoane care beneficiază de serviciile centrelor de zi pentru persoanele 
vârstnice, într-o perioadă de referință. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate  
Datele sunt deja colectate în raportul AJPIS privind incluziunea socială, însă indicatorul nu 
este publicat. 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Este un indicator important deoarece indică nunărul de persoane vârstnice care 
beneficiază de serviciile oferite de centrele de zi. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Solicitarea de la MMJS a datelor utilizate pentru agregarea numărului de beneficiari vârstnici 
pentru a calcula indicatorul.   

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele DGASPC 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină (unități de servicii sociale) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  DGASPC, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Trimestrial, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 
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Ani disponibili 2008 – 2016 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Strategia de guvernare  2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată N/C 

Link-uri web http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Nu s-au identificat. 

Avantaje Indicatorul arată gradul de acoperire al centrelor de zi comunitare care oferă sprijin 
persoanelor vârstnice. 

 
 

Numărul de beneficiari ai serviciilor de îngrijire la domiciliu (inclusiv teleasistență) pentru persoanele vârstnice – Indicator de rezultat 
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 3.8 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.8.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.8.1.1, 3.8.1.2 

Definiție Numărul de beneficiari ai serviciilor de îngrijire la domiciliu (inclusiv teleasistență) pentru 
persoanele vârstnice, într-o anumită perioadă de referință. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele DGASPC 
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Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  DGASPC, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Trimestrial, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2008 – 2016 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Strategia de guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată N/C 

Link-uri web http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Nu s-au identificat. 

Avantaje Indicatorul arată gradul de acoperire al serviciilor de îngrijire la domiciliu adresate nevoilor 
persoanelor vârstnice. 

 

 
Numărul de beneficiari ai serviciilor integrate: sociale, medicale și de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 3.8 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.8.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.8.1.1, 3.8.1.2 

Definiție Numărul de persoane care beneficiază de servicii integrate: sociale, medicale și de îngrijire la 
domiciliu adresate nevoilor persoanelor vârstnice, într-o anumită perioadă de referință. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate  
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Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Indicatorul reflectă progresul înregistrat către asigurarea de servicii accesibile persoanelor 
vârstnice. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Indicatorul poate fi extras din datele raportate de furnizorii de servicii prin intermediul 
instrumentului de raportare „Chestionar de monitorizare a activității unităților care au 
acordat servicii sociale”. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele AJPIS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină  
Vom avea nevoie de informații atât din partea unităților private cât și a celor publice din 
domeniul serviciilor sociale privind beneficiarii- Sondaj administrativ de rutină privind 
serviciile sociale 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPIS, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Strategia de guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe, Mediu de rezidență (rural/urban) 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Categoria furnizorului (privat/ public), tipul serviciului (social/ medical/ de îngrijire la 
domiciliu) 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Nu s-au identificat. 

Avantaje Indicatorul poate fi calculat cu ușurință din datele colectate prin intermediul instrumentului 
de raportare „Chestionar de monitorizare a activității unităților care au acordat servicii 
sociale”. 

 
 

Numărul de servicii bazate pe comunitate: centre de zi pentru persoanele vârstnice – Indicator de input 
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Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 3.8 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.8.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.8.1.1 

Definiție Numărul total de centre de zi comunitare pentru persoanele vârstnice din cadrul sistemului 
de protecție socială. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate 
Indicatorul (numărul centrelor de zi pentru persoane vârstnice acreditat de DPSS) este deja 
publicat în raportul statistic al MMJS, dar nu este dezagregat pe tipul de administrare a 
serviciului. De verificat dacă datele necesare pentru a calcula indicatorul nu sunt deja 
disponibile, deoarece raportul AJPIS privind incluziunea socială include informațiile. 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

MMJS nu raportează decât numărul total de centre pentru persoane vârstnice fără a-l 
defalca în funcție de tipul de centru. Indicatorul este important deoarece arată exact 
numărul de centre de zi existente care oferă servicii persoanelor vârstnice. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Solicitarea de la MMJS a datelor utilizate pentru agregarea numărului de centre destinate 
persoanelor vârstnice pentru a calcula numai centrele de zi comunitare și a obține 
indicatorul.   

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele DGASPC 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  DGASPC, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Trimestrial, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2008 – 2016 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Strategia de guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată N/C 
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Link-uri web http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Tipul de administrare a serviciului (consiliul județean/ consiliul local/ ONG) 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Nu s-au identificat. 

Avantaje Indicatorul arată gradul de acoperire al centrelor de zi comunitare care oferă sprijin 
persoanelor vârstnice. 

 
 

Numărul de servicii de îngrijire la domiciliu (inclusiv teleasistență) pentru persoanele vârstnice – Indicator de input   
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 3.8 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.8.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.8.1.1, 3.8.1.2 

Definiție Numărul totat de servicii de îngrijire la domiciliu (inclusiv teleasistență) pentru persoanele 
vârstnice din cadrul sistemului de protecție socială 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele DGASPC 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  DGASPC, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Trimestrial, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 
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Ani disponibili 2008 – 2016 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Strategia de guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată N/C 

Link-uri web http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Nu s-au identificat. 

Avantaje Indicatorul arată gradul de acoperire al serviciilor de îngrijire la domiciliu adresate nevoilor 
persoanelor vârstnice. 

 
 

Numărul de servicii integrate: sociale, medicale și de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 3.8 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output 
și de input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.8.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat 
și de input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.8.1.1, 3.8.1.2 

Definiție Numărul de servicii integrate (sociale, medicale și de îngrijire la domiciliu) adresate nevoilor 
persoanelor vârstnice 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu 
sunt disponibili deja)  

Indicatorul reflectă progresul înregistrat către asigurarea de servicii accesibile 
persoanelor vârstnice. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu 
sunt disponibili deja)  

Indicatorul poate fi extras din datele raportate de furnizorii de servicii prin intermediul 
instrumentului de raportare „Chestionar de monitorizare a activității unităților care au 
acordat servicii sociale”. 
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Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele AJPIS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină  

Vom avea nevoie de informații atât din partea unităților private cât și a celor publice 
din domeniul serviciilor sociale - Sondaj administrativ de rutină privind serviciile 
sociale 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  ANPIS, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, 
anual  

Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o 
dată la 2 ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale 
de monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Strategia de guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe, Mediu de rezidență (rural/urban) 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Tipul furnizorului (privat/ public), tipul serviciului (social/ medical/ de îngrijire la domiciliu) 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Nu s-au identificat. 

Avantaje Indicatorul poate fi calculat cu ușurință din datele colectate prin intermediul instrumentului 
de raportare „Chestionar de monitorizare a activității unităților care au acordat servicii 
sociale”. 

 
 
 

O.G. 3.9. (3.6.4.4. în Planul de Acțiuni)  Servicii pentru alte grupuri vulnerabile 
 

Numărul de persoane și familii vulnerabile care beneficiază de servicii de asistență socială – Indicator de rezultat 
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Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 3.9 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.9.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.9.1.2 

Definiție Numărul total de beneficiari ai serviciilor de asistență socială din categoria 
persoanelor/familiilor vulnerabile, incluzând: (a) mame adolescente; (b) adulți privați de 
libertate  și aflați în sistemul de probațiune, (c) dependenți de droguri, alcool sau substanțe, 
(d) victime ale traficului de ființe umane, (e) victime ale violenței, (f) vârstnici. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Numărul beneficiarilor de servicii de asistență socială nu include de obicei aceste tipuri de 
grupuri vulnerabile, prin urmare indicatorul este necesar deoarece contribuie la progresul 
către asigurarea de servicii accesibile tuturor grupurilor vulnerabile. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 

disponibili deja)  

Solicitarea de informații de la autoritățile locale cu privire la serviciile oferite fiecărei 

categorii de persoane/familii vulnerabile, urmată de compunerea lor pentru a crea 

indicatorul. 

MMJS este responsabil pentru sursa datelor 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele MMJS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  

administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină a autorităților locale (TBD) 

Numărul beneficiarilor de servicii sociale, din alte grupuri vulnerabile, furnizat de SPAS este 

deja colectat prin intermediul Sondajului administrativ de rutină privind serviciile sociale. 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  Autorități locale; MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 
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și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Categoria de grup vulnerabil 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Datele complete pentru calculul indicatorului pot fi dificil de obținut. 

Avantaje Indicatorul arată numărul persoanelor din grupurile vulnerabile care beneficiază de asistență 
din partea serviciilor sociale. 

 

 
Cheltuieli guvernamentale totale cu serviciile pentru persoanele din alte grupuri vulnerabile – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 3.9 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.9.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.9.1.1, 3.9.1.2, 3.9.1.3 

Definiție Cheltuielile combinate ale guvernului, de la nivel național și județean/local, pe ultimul an, cu 
serviciile sociale care vizează persoanele din alte grupuri vulnerabile, incluzând: (a) mame 
adolescente; (b) adulți privați de libertate  și aflați în sistemul de probațiune, (c) dependenți 
de droguri, alcool sau substanțe, (d) victime ale traficului de ființe umane, (e) victime ale 
violenței, (f) vârstnici. Finanțările din scheme/instrumente financiare internaționale (e.g. 
Fondul Social European) și transferurile sociale sunt excluse. Răspunsurile sunt oferite în 
moneda locală, autoraportate. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Dezvoltarea serviciilor pentru persoanele din aceste categorii vulnerabile nu va fi posibilă 
fără investiții semnificative din partea guvernului. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Suma tuturor bugetelor cheltuite din surse naționale, județene și locale pentru finanțarea 
serviciilor destinate persoanelor din alte grupuri vulnerabile, incluzând: (a) mame 
adolescente; (b) adulți privați de libertate  și aflați în sistemul de probațiune, (c) dependenți 
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de droguri, alcool sau substanțe, (d) victime ale traficului de ființe umane, (e) victime ale 
violenței, (f) vârstnici. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele MMJS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare financiară de rutină la nivelul entităților care finanțează servicii sociale 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  Autorități locale; MMJS. 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Programul de Guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Tipul furnizorului de servicii (privat/ public), Categoria de grup vulnerabil 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C. 

Puncte slabe Indicatorul reflectă doar cheltuielile guvernului, nu cheltuielile totale din sector. 

Avantaje Acesta este un indicator direct pentru determinarea nivelului de resurse alocat de 
autoritățile publice serviciilor sociale care vizează grupurilor vulnerabile. 

 

Numărul de servicii pentru persoanele din alte grupuri vulnerabile – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 3.9 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.9.1 
 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

3.9.1.1, 3.9.1.3 

Definiție Suma serviciilor sociale destinate persoanelor din alte grupuri vulnerabile, incluzând: (a) 
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mame adolescente, (b) adulți privați de libertate  și aflați în sistemul de probațiune, (c) 
dependenți de droguri, alcool sau substanțe, (d) victime ale traficului de ființe umane, (e) 
victime ale violenței, (f) vârstnici. Tipurile de servicii sunt definite în Nomenclatorul 
Serviciilor Sociale în baza H.G. nr. 867/2015. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Dezvoltarea serviciilor pentru persoanele din aceste categorii vulnerabile nu va fi posibilă 
fără o evaluare a situației actuale. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Solicitarea de informații de la autoritățile locale cu privire la serviciile oferite fiecărei 

categorii de persoane/familii vulnerabile, urmată de compunerea lor pentru a crea 

indicatorul. 

MMJS este responsabil pentru sursa datelor 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele MMJS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Raportare administrativă de rutină a autorităților locale (TBD) 
Vom avea nevoie de informații atât din partea unităților private cât și a celor publice 
din domeniul serviciilor sociale privind numărul de servicii pentru persoanele din alte 
grupuri vulnerabile - Sondaj administrativ de rutină privind serviciile sociale 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  Autorități locale; MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Strategia de guvernare 2018-2020/ Capitolul 6 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare; Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Tipul furnizorului de servicii (privat/ public), Categoria de grup vulnerabil 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C. 

Puncte slabe Datele complete pentru calcularea indicatorului ar putea fi greu de obținut. 
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Avantaje Indicatorul arată volumul de servicii sociale disponibil în prezent persoanelor din aceste 
grupuri vulnerabile. 

 
 

 
EDUCAȚIE   

 
 

OG 4.1 Îmbunătățirea sistemului de educație și îngrijire timpurie a copiilor (EÎTC) 
 
Ponderea elevilor intrați pentru prima dată în clasa pregătitoare care au frecventat învățământul preșcolar - Indicator de outcome 
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.1. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de 
output și de input; acestea ar trebui să fie în cadrul OG 
specificat)  

N/C 

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de 
rezultat și de input; acestea ar trebui să fie în cadrul OG 
specificat) 

N/C 

Definiție 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. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibile pentru începutul anului școlar t, în iunie t+1 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 
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Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului 
de colectare a datelor administrative  

La cerere 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2014 – 2017 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Educația și îngrijirea copiilor de vârstă mică (Eurostat UOE) - definită ca procent din 
populația cu vârsta de patru până la vârsta la care începe învățământul primar, care participă 
la educația timpurie - reprezintă un indicator de referință pentru programul de lucru 
"Educație și formare 2020" (ET2020) Comisia Europeană. 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 

Publicat N/C 

Link-uri web N/C 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național; pot fi dezagregate pe mediu de rezidență, regiuni de 
dezvoltare, județ 

Alte descompuneri M&E_Incluziune Datele pot fi dezagregate de sexe 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe  N/C 

Avantaje Indicatorul reflectă măsura în care elevii intrați pentru prima dată în clasa pregătitoare au 
fost pregătiți pentru școală prin educația pre-primară 

 
Rata netă de cuprindere a copiilor în învățământul preșcolar - Indicator de output 
 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.1. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de 
output și de input; acestea ar trebui să fie în cadrul OG 
specificat)  

4.1.1.  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de 
rezultat și de input; acestea ar trebui să fie în cadrul OG 

4.1.1.1., 4.1.1.2.,4.1.1.4.  
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specificat) 

Definiție Numărul copiilor de vârstă corespunzătoare cuprinși în învățământul preșcolar, ca raport 
procentual față de totalul populației din grupa oficială de vârstă corespunzătoare 
învățământului preșcolar (3-5 ani). 

Disponibilitate: disponibil; propus recent din date deja 
colectate; propus recent din date nou colectate 

Disponibile pentru începutul anului școlar t, în iunie t+1 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului 
de colectare a datelor administrative  

Indicator calculat pe baza cercetari statistice exhaustive asupra educației preșcolare 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 1990 – 2017 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 

Publicat N/A 

Link-uri web N/A 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național; pot fi dezagregate pe mediu de rezidență  

Alte descompuneri M&E_Incluziune Datele pot fi dezagregate de sexe 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe  Nu oferă informații cu privire la copiii înscriși în învățământul preșcolar, dar nu au vârsta de 
școlarizare teoretică pentru acest nivel (copii de 2 ani, respectiv 6 ani)  

Avantaje Indică gradul de participare la învățământul preșcolar, respectiv ante preșcolar a copiilor de 
vârstă corespunzătoare oficial acestor niveluri de educație. 
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Rata netă de cuprindere a copiilor în învățământul ante-preșcolar - Indicator de output 
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.1. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de 
output și de input; acestea ar trebui să fie în cadrul OG 
specificat)  

4.1.1.  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de 
rezultat și de input; acestea ar trebui să fie în cadrul OG 
specificat) 

4.1.1.1., 4.1.1.2., 4.1.1.4.  

Definiție Numărul copiilor de vârstă corespunzătoare cuprinși în învățământul antepreșcolar, ca 
raport procentual față de totalul populației din grupa oficială de vârstă corespunzătoare 
învățământului antepreșcolar (0-2 ani). 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibile pentru începutul anului școlar t, în iunie t+1 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului 
de colectare a datelor administrative  

Caiete statistice 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2014 – 2017 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 
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Publicat Învățământul antepreșcolar și preșcolar 

Link-uri web http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național; pot fi dezagregate pe mediu de rezidență și forma de 
proprietate a unității de învățământ 

Alte descompuneri M&E_Incluziune Datele pot fi dezagregate de sexe 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe  N/C 

Avantaje Indică gradul de participare la învățământul preșcolar, respectiv antepreșcolar a copiilor de 
vârstă oficială corespunzătoare acestor niveluri de educație. 

 
 
Numărul și procentul preșcolarilor beneficiari ai stimulentului educațional (tichete de grădiniță) - Indicator de output 
 
Level: outcome, output, input Output 

General Objective measured (number) 4.1. 

Specific Objectives measured (only for Output and Input 

Indicators; they should be in the framework of the specified 

GO)  

4.1.1, 4.6.1 

Priority Actions measured (only for Output and Input 

Indicators; they should be in the framework of the specified 

GO) 

4.1.1.2., 4.1.1.4, 4.6.1.1, 4.6.1.2  

Definition Preșcolarii beneficiari ai stimulentului educational (tichete pentru grădiniță) sunt definiți în 

Hotărârea 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii 248/2015. Sunt considerați beneficiari copiii din familii defavorizate, cetăţeni români, 

care au domiciliul sau reşedinţa în România și care frecventează în mod regulat unităţile de 

învăţământ preşcolar. 

Availability: available; newly proposed from already collected 

data; newly proposed from newly collected data 

Date disponibile la nivelul unităților administrative teritoriale care gestionează acordarea 

stimulentului educational 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Justification for selection (only for indicators that are not 

already available)  

NC 

Measurement strategy (only for indicators that are not 

already available)  

NC 

Unit of measure: number, percentage, ratio  Număr 

Data source(s): Institution that collects data MNE 

Data source(s): Identify the survey or administrative data 

collection system  

Date raportate la ISJ și MEN, referitoare la copiii beneficiari ai stimulentului educational 

Data source(s): Institution that reports the data UAT 

Reference period: monthly, quarterly, annual  Lunar 

Reporting frequency M&E_Inclusion: annual, every two years 

etc.  

Lunar 

Available years Date disponibile începând cu anul școlar 2016-2017 

Part of other national or international monitoring systems NC 

Part of M&E systems for other strategies. Please cross-check 

with the Government Strategy 2018-2020 as well 

Strategia privind părăsirea timpurie a școlii 

Published N/A 

Web links N/A 

Territorial breakdown M&E_Inclusion Date disponibile la nivel național; pot fi dezagregate pe mediu de rezidență, macroregiuni, 

regiuni de dezvoltare, județe 

Other breakdowns M&E_Inclusion Datele pot fi dezagregate de sexe 
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Breakdowns that are not already available* NC 

Weaknesses  Poate fi influențat de rigurozitatea cu care sunt înregistrate absențele copiilor. 

Advantages Oferă informații cu privire la frecvența școlară a copiilor proveniți din familii defavorizate 

din punct de vedere socio-economic. 

 
 
Numărul locurilor din grădinițe - Indicator de input 
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input 
(resurse) 

Input  

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.1. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de 
output și de input; acestea ar trebui să fie în cadrul OG 
specificat)  

4.1.1.  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de 
rezultat și de input; acestea ar trebui să fie în cadrul OG 
specificat) 

4.1.1.1., 4.1.1.4.  

Definiție Numărul locurilor din grădinițe este definit prin planul de școlarizare aprobat de MEN, pe 
baza informațiilor transmise de unitățile de învățământ, prin intermediul Inspectoratelor 
Școlare Județene. Planul de școlarizare include informații despre oferta unităților de 
învățământ referitoare la: nivel, filieră, profil, domenii, specializări, clase/grupe. De 
asemenea, include informații despre numărul claselor/grupelor de copii, numărul 
elevilor/copiilor, limba de predare, numărul locurilor pentru elevi/copii cu situații speciale. 
Proiectul planului de școlarizare include informații referitoare la numărul elevilor/copiilor 
care vor putea fi cuprinși în sistem, în acord cu capacitatea instituției școlare și cu 
caracteristicile demografice ale populației din circumscripția școlară.  

Disponibilitate: disponibil; propus recent din date deja 
colectate; propus recent din date nou colectate 

Informațiile pentru realizarea planului de școlarizare pentru un anul școlar t/t+1 se 
transmite la MEN la începutul anului calendaristic t. 
Nou propus din date deja colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 
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Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele MEN 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului 
de colectare a datelor administrative  

SIIIR 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele MEN 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2018/2019 (cel mai recent) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 

Publicat SIIIR 

Link-uri web N/A 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național; pot fi dezagregate pe macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare, județe, mediu de rezidență, localități, școli 

Alte descompuneri M&E_Incluziune N/C 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe  Număr stabilit de de unitatea educațională, fără o evaluare amănunțită a nevoilor. 

Avantaje Oferă informații cu privire la capacitatea de cuprindere a copiilor în sistemul de 
învățământ, în acord cu criteriile legislative, economice, demografice. 

 *Prin urmare, acesta ar trebui descris ulterior ca indicator separat, independent 
 
 
 

Numărul locurilor din creșe - Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input 
(resurse) 

Input  

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.1. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de 
output și de input; acestea ar trebui să fie în cadrul OG 

4.1.1.  
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specificat)  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de 
rezultat și de input; acestea ar trebui să fie în cadrul OG 
specificat) 

4.1.1.1.,  4.1.1.4.  

Definiție Numărul locurilor din creșe este definit prin planul de școlarizare aprobat de MEN, pe baza 
informațiilor transmise de unitățile de învățământ, prin intermediul Inspectoratelor 
Școlare Județene. Planul de școlarizare include informații despre oferta unităților de 
învățământ referitoare la: nivel, filieră, profil, domenii, specializări, clase/grupe. De 
asemenea, include informații despre numărul claselor/grupelor de copii, numărul 
elevilor/copiilor, limba de predare, numărul locurilor pentru elevi/copii cu situații speciale. 
Proiectul planului de școlarizare include informații referitoare la numărul elevilor/copiilor 
care vor putea fi cuprinși în sistem, în acord cu capacitatea instituției școlare și cu 
caracteristicile demografice ale populației din circumscripția școlară.  

Disponibilitate: disponibil; propus recent din date deja 
colectate; propus recent din date nou colectate 

Disponibil 
Informațiile pentru realizarea planului de școlarizare pentru un anul școlar t/t+1 se 
transmite la MEN la începutul anului calendaristic t. 
Nou propus din date deja colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele MEN 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului 
de colectare a datelor administrative  

SIIIR 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele MEN 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2018/2019 (cel mai recent) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 
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Publicat SIIIR 

Link-uri web N/C 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național; pot fi dezagregate pe macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare, județe, mediu de rezidență, localități, școli 

Alte descompuneri M&E_Incluziune N/C 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe  Număr stabilit de de unitatea educațională, fără o evaluare amănunțită a nevoilor. 

Avantaje Oferă informații cu privire la capacitatea de cuprindere a copiilor în sistemul de 
învățământ, în acord cu criteriile legislative, economice, demografice. 

 *Prin urmare, acesta ar trebui descris ulterior ca indicator separat, independent 
 

 

 

Cheltuieli pentru finanțarea programului de tichete sociale pentru grădiniță – Indicator de input 
 

Level: outcome, output, input Input  

General Objective measured (number) 4.1. 

Specific Objectives measured (only for Output and Input 

Indicators; they should be in the framework of the specified 

GO)  

4.1.1, 4.6.1 

Priority Actions measured (only for Output and Input 

Indicators; they should be in the framework of the specified 

GO) 

4.1.1.2, 4.6.1.1, 4.6.1.2 

Definition Finanțarea acordării stimulentului educațional se face din bugetul de stat prin sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate pentru bugetele locale cu această 

destinație (Legea 248/2015, art. 1, alin. 3).  

Availability: available; newly proposed from already collected 

data; newly proposed from newly collected data 

Anexa cu sumenle repartizate pentru finanțarea tichetelor sociale pentru grădiniță sunt 

publicate anual, înainte de începerea anului școlar. 
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Disponibil 

Justification for selection (only for indicators that are not 

already available)  

NC 

Measurement strategy (only for indicators that are not 

already available)  

NC 

Unit of measure: number, percentage, ratio  Number 

Data source(s): Institution that collects data Ministerul Finanțelor Publice 

Data source(s): Identify the survey or administrative data 

collection system  

Ministerul Finanțelor Publice 

Data source(s): Institution that reports the data Consiliile locale 

Reference period: monthly, quarterly, annual  Lunar 

Reporting frequency M&E_Inclusion: annual, every two years 

etc.  

Lunar 

Available years Începând cu anul școlar 2016/2017 

Part of other national or international monitoring systems NC 

Part of M&E systems for other strategies. Please cross-check 

with the Government Strategy 2018-2020 as well 

Strategia privind părăsirea timpurie a școlii 

Published N/A 

Web links N/A 

Territorial breakdown M&E_Inclusion Date disponibile la nivel național; pot fi dezagregate la nivel național, regiuni de 

dezvoltare, județe 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Other breakdowns M&E_Inclusion NC 

Breakdowns that are not already available* NC 

Weaknesses  NC 

Advantages Oferă informații cu privire corelate referitoare la servicii sociale și participare la educație 

(la nivel preșcolar). 

 

OG 4.2 Creșterea participării și îmbunătățirea rezultatelor în educația primară și secundară pentru toți copiii 
 
Rata de părăsire timpurie a școlii - Indicator de outcome 
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.2. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de 
output și de input; acestea ar trebui să fie în cadrul OG 
specificat)  

N/C 

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de 
rezultat și de input; acestea ar trebui să fie în cadrul OG 
specificat) 

N/C  

Definiție Procentul tinerilor cu vârste cuprinse între 18-24 de ani care au finalizat cel mult nivelul 
secundar inferior (echivalentul clasei a opta) și care nu mai urmează nicio altă formă de 
școlarizare sau formare profesională.  

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibile pentru anul t-2, în anul t  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele EUROSTAT 
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Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului 
de colectare a datelor administrative  

Household Labour Force Survey (LFS) 
 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele EUROSTAT 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2008-2017 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Acesta este un indicator de referință pentru programul de lucru "Educație și formare 
2020" (ET2020) - Comisia Europeană. 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Strategia privind combaterea părăsirii timpurii a școlii   

Publicat EUROSTAT 

Link-uri web [edat_lfse_14] - persoanele care au părăsit timpuriu educația  și formarea  profesională 
după sex și  statutul ocupațional 
[t2020_40] - Persoane care au părăsit timpuriu educația și formare profesională pe sexe -% 
din populația cu vârste cuprinse între 18-24 de ani 
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Național  

Alte descompuneri M&E_Incluziune Sex 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe  N/C 

Avantaje O valoare ridicată a indicatorului reflectă un stoc redus de educație din perspectivă 
cantitativă și din perspectiva competențelor profesionale. De asemenea, o valoare 
crescută a indicatorului evidențiază o eficiență redusă a sistemului de educație și o cerere 
de educație scăzută din partea unei proporții semnificative a populației de 18-24 ani. 

 
 
Rata de absolvire a învățământului primar - Indicator de outcome 
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Outcome 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.2. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de 
output și de input; acestea ar trebui să fie în cadrul OG 
specificat)  

N/C  
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Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de 
rezultat și de input; acestea ar trebui să fie în cadrul OG 
specificat) 

N/C 

Definiție Procentul absolvenților unui anumit nivel de educație din totalul populației în vârstă 
teoretică de absolvire specifică nivelului respectiv de educație 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 
nou propus din date nou colectate 

Disponibile pentru anul școlar t-1, în iunie t+1 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de 
colectare a datelor administrative  

Caiete statistice 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 1997 – 2016 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și 
cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 

Publicat N/A 

Link-uri web N/A 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național; pot fi dezagregate pe regiuni de dezvoltare, județe 

Alte descompuneri M&E_Incluziune pot fi dezagregate pe sexe 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe  Valoarea indicatorului poate fi afectată dacă nu se ia în calcul doar populația școlară din 
promoția curentă. 

Avantaje Este un indicator care reflectă calitatea și eficiența internă a sistemului de educație, dar și 
rezultatele acestuia. 
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Rata de absolvire a învățământului gimnazial - Indicator de outcome 
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Outcome 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.2. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat)  

N/C  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Procentul absolvenților unui anumit nivel de 
educație din totalul populației în vârstă teoretică de 
absolvire specifică nivelului respectiv de educație 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Disponibile pentru anul școlar t-1, în iunie t+1 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  Caiete statistice 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili 2007-2017 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 N/C 

Publicat N/A 

Link-uri web N/A 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național; pot fi dezagregate 
pe regiuni de dezvoltare, județe 

Alte descompuneri M&E_Incluziune pot fi dezagregate pe sexe 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe  Valoarea indicatorului poate fi afectată dacă nu se 
ia în calcul doar populația școlară din promoția 
curentă. 
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Avantaje Este un indicator care reflectă calitatea și eficiența 
internă a sistemului de educație, dar și rezultatele 
acestuia. 

 
 
Rata de absolvire a școlilor profesionale - Indicator de outcome 
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Outcome 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.2. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat)  

N/C  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Procentul absolvenților unui anumit nivel de 
educație din totalul populației în vârstă teoretică de 
absolvire specifică nivelului respectiv de educație 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Disponibile pentru anul școlar t-1, în iunie t+1 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  Caiete statistice 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili 2007-2017 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 N/C 

Publicat N/A 

Link-uri web N/A 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național; pot fi dezagregate 
pe regiuni de dezvoltare, județe 

Alte descompuneri M&E_Incluziune pot fi dezagregate pe sexe 
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Descompuneri care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe  Valoarea indicatorului poate fi afectată dacă nu se 
ia în calcul doar populația școlară din promoția 
curentă. 

Avantaje Este un indicator care reflectă calitatea și eficiența 
internă a sistemului de educație, dar și rezultatele 
acestuia. 

 
  
Rata de absolvire a învățământului liceal tehnologic, cu examen de bacalaureat – Indicator de outcome  
  
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Outcome 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.2. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat)  

N/C  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Procentul absolvenților unui anumit nivel de 
educație din totalul populației în vârstă teoretică de 
absolvire specifică nivelului respectiv de educație 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Disponibile pentru anul școlar t-1, în iunie t+1 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  Caiete statistice 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili 2007– 2017 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 N/C 

Publicat N/A 
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Link-uri web N/A 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național; pot fi dezagregate 
pe regiuni de dezvoltare, județe 

Alte descompuneri M&E_Incluziune pot fi dezagregate pe sexe 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe  Valoarea indicatorului poate fi afectată dacă nu se 
ia în calcul doar populația școlară din promoția 
curentă. 

Avantaje Este un indicator care reflectă calitatea și eficiența 
internă a sistemului de educație, dar și rezultatele 
acestuia. 

 
 
Nivel scăzut de performanță la matematică în testele PISA (sub nivelul 2 de competență) - Indicator de outcome 
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Outcome 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.2. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat)  

N/C  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Procentul elevilor de 15 ani care sunt la nivelul 1 
sau mai jos pe scara combinată de citire a citirii 
PISA. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Disponibil  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele OCDE 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  Rezultate PISA 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele OCDE 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  O dată la 3 ani   

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  O dată la 3 ani  
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Ani disponibili 2006, 2009, 2012, 2015 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare Tablou de bord social - Acesta este un indicator de 
referință pentru programul de lucru "Educație și 
formare 2020" (ET2020) - Comisia Europeană 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 N/A 

Publicat Rezultatele PISA 2015 (volumul I). Excelență și 
echitate în educație 

Link-uri web https://read.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-
results-volume-i_9789264266490-en#page376 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național 

Alte descompuneri M&E_Incluziune pot fi dezagregate pe sexe 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe  N/C 

Avantaje Reflectă calitatea și eficiența internă a sistemului de 
educație  

 
 
Nivel scăzut de performanță la citire în testele PISA (sub nivelul 2 de competență) 
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Outcome 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.2. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat)  

4.2.1. 
4.2.2.  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat) 

4.2.1.1., 4.2.1.2, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3.  

Definiție Procentul elevilor de 15 ani care au avut rezultate 
slabe la evaluarea internațională PISA, proba de 
matematică (nivelul 2 sau mai mic)  

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Disponibil  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele OCDE 
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Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  Rezultate PISA 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele OCDE 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Lunar   

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  O dată la 3 ani  

Ani disponibili 2006, 2009, 2012, 2015 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare Tablou de bord social - Acesta este un indicator de 
referință pentru programul de lucru "Educație și 
formare 2020" (ET2020) - Comisia Europeană 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 N/A 

Publicat Rezultatele PISA 2015 (volumul I). Excelență și 
echitate în educație 

Link-uri web https://read.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-
results-volume-i_9789264266490-en#page376 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național; pot fi dezagregate 
pe sexe 

Alte descompuneri M&E_Incluziune pot fi dezagregate pe sexe 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe  N/C 

Avantaje Reflectă calitatea și eficiența internă a sistemului de 
educație  

 
 
Rata netă de cuprindere școlară în învățământul primar -  Indicator de output 
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Output 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.2. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat)  

4.2.1.  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat) 

4.2.1.1., 4.2.1.2.   

Definiție Numărul elevilor de vârsta corespunzătoare 
cuprinși în învățământul primar, ca raport 
procentual față de totalul populației din grupa 
oficială de vârstă corespunzătoare învățământului 
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primar (6-10 ani) 
 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Disponibile pentru anul școlar t, în iunie t+1 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  Indicator calculat pe baza cercetari statistice 
exhaustive asupra educației preșcolare 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili 2007 – 2017 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 N/C 

Publicat N/C 

Link-uri web N/C 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național; pot fi dezagregate 
pe mediu de rezidență (pentru primar și gimnazial), 
macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe 

Alte descompuneri M&E_Incluziune Datele pot fi dezagregate de sexe  

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe  Indicatorul nu oferă informații despre elevii înscriși 
în învățământul primar, care se află în afara grupei 
de vârstă oficială la acest nivel 

Avantaje Evidențiază gradul de participare la educația de 
nivel primar și secundar inferior a copiilor de vârstă 
oficială corespunzătoare acestor niveluri de 
educație. 

 
 
Rata netă de cuprindere școlară în învățământul secundar inferior (gimnaziu) - Indicator de output 
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Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Output 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.2. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat)  

4.2.1.  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat) 

4.2.1.1., 4.2.1.2.   

Definiție Numărul elevilor de vârsta corespunzătoare 
cuprinși în învățământul secundar inferior 
(gimnazial), ca raport procentual față de totalul 
populației din grupa oficială de vârstă 
corespunzătoare învățământului gimnazial(11-14 
ani) 
 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Disponibile pentru anul școlar t, în iunie t+1 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  Indicator calculat pe baza cercetari statistice 
exhaustive asupra educației preșcolare 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili 2007 – 2017 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 N/C 

Publicat N/C 

Link-uri web N/C 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național; pot fi dezagregate 
pe mediu de rezidență (pentru primar și gimnazial), 
macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe 

Alte descompuneri M&E_Incluziune Datele pot fi dezagregate de sexe  

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* N/C 
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Puncte slabe  Indicatorul nu oferă informații despre elevii înscriși 
în învățământul primar, care se află în afara grupei 
de vârstă oficială la acest nivel 

Avantaje Evidențiază gradul de participare la educația de 
nivel primar și secundar inferior a copiilor de vârstă 
oficială corespunzătoare acestor niveluri de 
educație. 

 
 
Rata netă de cuprindere în învățământul liceal tehnologic - Indicator de output 
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Output 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.2. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat)  

4.2.2.  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat) 

4.2.2.1., 4.2.2.2.  

Definiție Numărul elevilor de vârstă corespunzătoare 
cuprinși în învățământul liceal tehnologic, ca raport 
procentual față de totalul populației din grupa 
oficială de vârstă corespunzătoare învățământului 
liceal (15-18 ani). 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Disponibile pentru anul școlar t, în iunie t+1 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  Caiete statistice 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili 1990 – 2017 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare N.C 
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Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 N.C 

Publicat Învățământul liceal 
Învățământul profesional, postliceal și de maiștri 

Link-uri web http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-tables 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național; pot fi dezagregate 
pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe 

Alte descompuneri M&E_Incluziune Datele pot fi dezagregate pe sexe 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe  Indicatorii nu mai pot fi calculați pe medii de 
rezidență datorită faptului că INS nu mai publică 
date despre elevi, după domiciliul părinților (pentru 
nivelurile liceal și profesional) 

Avantaje Evidențiază gradul de participare la educația de 

nivel liceal (tehnologic) și profesional a copiilor de 

vârstă oficială corespunzătoare acestor niveluri de 

educație. 

 
 
Rata netă de cuprindere în școlile profesionale - Indicator de output 
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Output 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.2. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat)  

4.2.2.  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat) 

4.2.2.1.  
4.2.2.2.  

Definiție Numărul elevilor cuprinși în învățământul 
profesional, ca raport procentual față de totalul 
populației din grupa oficială de vârstă 
corespunzătoare învățământului profesional (15-17 
ani). 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Disponibile pentru anul școlar t, în iunie t+1 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-tables
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-tables
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Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  Caiete statistice 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili 2007 – 2017 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 N/C 

Publicat Învățământul liceal 
Învățământul profesional, postliceal și de maiștri 

Link-uri web http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-tables 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național; pot fi dezagregate 
pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe 

Alte descompuneri M&E_Incluziune Datele pot fi dezagregate pe sexe 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe  Indicatorii nu mai pot fi calculați pe medii de 
rezidență datorită faptului că INS nu mai publică 
date despre elevi, după domiciliul părinților (pentru 
nivelurile liceal și profesional) 

Avantaje Evidențiază gradul de participare la educația de 

nivel liceal (tehnologic) și profesional a copiilor de 

vârstă oficială corespunzătoare acestor niveluri de 

educație. 

 
 
Rata abandonului (la nivel de învățământ primar, învățământ gimnazial, școli profesionale, licee tehnologice) - Indicator de output 
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Output 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.2. 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-tables
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-tables
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Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat)  

4.2.1.  
4.2.2.  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat) 

4.2.1.1., 4.2.1.2., 4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3.  

Definiție Diferența între numărul elevilor înscriși la începutul 
anului școlar și  numărul elevilor aflați în evidență la 
sfârșitul aceluiași an școlar, exprimată ca raport 
procentual față de numărul elevilor înscriși la 
începutul anului școlar. 

Disponibilitate: disponibil; propus recent din date deja colectate; propus recent din date nou 
colectate 

Disponibile  
-pentru anul școlar t, în iunie t+1 pentru elevii la 
începutul anului scolar 
-pentru anul t-1, în iunie pentru elevii avuți în 
evidență la finalul anului 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  Caiete statistice 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili 1997 – 2016 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 N/C 

Publicat N/C 

Web links N/C 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național; pot fi dezagregate 
pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe 

Alte descompuneri M&E_Incluziune Datele pot fi dezagregate pe medii de dezvoltare și 
sexe 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe  Se calculează prin metoda intrare-ieșire și ia în 
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calcul și elevii proveniți din alte cohorte (repetenți, 
reînscriși). 

Avantaje Indicatorul măsoară fenomenul abandonului școlar, 
permițând evaluarea eficienței interne a sistemului 
de educație. Acesta este totodată un indicator 
important pentru analiza și proiectarea fluxurilor de 
elevi în cadrul unui nivel de educație. 

 
 
Variația performanței  școlare în funcție de statusul socio-economic al elevilor (PISA) - Indicator de outcome 
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Output 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4,2. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat)  

4.2.1.  
4.2.2.  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat) 

4.2.1.1., 4.2.1.2., 4.2.2.3.  

Definiție Măsura/gradul în care statusul socio-economic al 
elevilor (familiilor acestora) prezice performanța 
școlară a acestora.  

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Disponibile pentru anul școlar t-1, la finalul anului t 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele OCDE 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  Rezultate PISA 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele OCDE 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Din 3 în 3 ani 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Din 3 în 3 ani 

Ani disponibili 2006, 2009, 2012, 2015 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare Tablou de bord social - Acesta este un indicator de 
referință pentru programul de lucru "Educație și 
formare 2020" (ET2020) - Comisia Europeană 
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Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 N/C 

Publicat OECD - PISA 2015 Results (Volume I). Excellence 
and Equity in Education 

Link-uri web http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-
results-volume-i/socio-economic-status-student-
performance-and-students-attitudes-towards-
science_9789264266490-10-en 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național 

Alte descompuneri M&E_Incluziune N/C 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe  N/A 

Avantaje Statusul socio-economic al elevilor este estimat pe 
baza indicelui PISA al statutului economic, social și 
cultural, el însuși derivat din informații cu privire la 
mediul familial al elevilor.  

 
Număr de locuri în școlile profesionale - Indicator de input 
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Input  

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.2. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat)  

4.2.2.  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat) 

4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3.  

Definiție Numărul locurilor în învățământul liceal, filiera 
tehnologică, respectiv numărul locurilor din 
învățământul profesional sunt definite prin planul 
de școlarizare aprobat de MEN, pe baza 
informațiilor transmise de unitățile de învățământ, 
prin intermediul Inspectoratelor Școlare Județene. 
Planul de școlarizare include informații despre 
oferta unităților de învățământ referitoare la: nivel, 
filieră, profil, domenii, specializări, clase. De 
asemenea, include informații despre numărul 

http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-i/socio-economic-status-student-performance-and-students-attitudes-towards-science_9789264266490-10-en
http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-i/socio-economic-status-student-performance-and-students-attitudes-towards-science_9789264266490-10-en
http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-i/socio-economic-status-student-performance-and-students-attitudes-towards-science_9789264266490-10-en
http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-i/socio-economic-status-student-performance-and-students-attitudes-towards-science_9789264266490-10-en
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claselor, numărul elevilor, limba de predare, 
numărul locurilor pentru elevi cu situații speciale. 
Proiectul planului de școlarizare include informații 
referitoare la numărul elevilor care vor putea fi 
cuprinși în sistem, în acord cu capacitatea instituției 
școlare, cu caracteristicile demografice ale 
populației din circumscripția școlară, cu nevoia de 
forță de muncă specializată la nivel local.  

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Nou propus din date deja colectate 
Informațiile pentru realizarea planului de 
școlarizare pentru un anul școlar t/t+1 se transmite 
la MEN la începutul anului calendaristic t. 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  Indicatorul oferă informații despre capacitatea de 
înscriere a copiilor în sistemul de învățământ. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  Numărul de locuri in scoli profesionale. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele MEN 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  SIIIR 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele MEN 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili 2018/2019 (cel mai recent) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare  2018-2020 N/C 

Publicat SIIIR 

Link-uri web N/A 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național; pot fi dezagregate 
pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe, 
mediu de rezidență, localități, școli 

Alte descompuneri M&E_Incluziune N/C 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe  Indicatorul oferă doar informații privind 
disponibilitatea locurilor în școlile profesionale, 
locurile care pot rămâne neocupate după 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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distribuția computerizată a absolvenților de clasa a 
VIII-a sau după sesiunea de înscriere în școlile 
profesionale. 

Avantaje Oferă informații cu privire la capacitatea de 
cuprindere a elevilor în sistemul de învățământ, în 
acord cu criteriile legislative, economice, 
demografice. 

 
Număr de locuri în învățământul liceal, filiera tehnologică - Indicator de input 
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Input  

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.2. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat)  

4.2.2.  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat) 

4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3.  

Definiție Numărul locurilor în învățământul liceal, filiera 
tehnologică, respectiv numărul locurilor din 
învățământul profesional sunt definite prin planul 
de școlarizare aprobat de MEN, pe baza 
informațiilor transmise de unitățile de învățământ, 
prin intermediul Inspectoratelor Școlare Județene. 
Planul de școlarizare include informații despre 
oferta unităților de învățământ referitoare la: nivel, 
filieră, profil, domenii, specializări, clase. De 
asemenea, include informații despre numărul 
claselor, numărul elevilor, limba de predare, 
numărul locurilor pentru elevi cu situații speciale. 
Proiectul planului de școlarizare include informații 
referitoare la numărul elevilor care vor putea fi 
cuprinși în sistem, în acord cu capacitatea instituției 
școlare, cu caracteristicile demografice ale 
populației din circumscripția școlară, cu nevoia de 
forță de muncă specializată la nivel local.  
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Disponibilitate: disponibil; propus recent din date deja colectate; propus recent din date nou 
colectate 

Nou propus din date deja colectate. 
Informațiile pentru realizarea planului de 
școlarizare pentru un anul școlar t/t+1 se transmite 
la MEN la începutul anului calendaristic t. 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  Indicatorul oferă informații despre capacitatea de 
înscriere a copiilor în sistemul de învățământ. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  Numărul de locuri în învățământul liceal, filiera 
tehnologică 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele MEN 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  SIIIR 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele MEN 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili 2018/2019 (cel mai recent) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 N/C 

Publicat SIIIR 

Link-uri web N/C 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național; pot fi dezagregate 
pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe, 
mediu de rezidență, localități, școli 

Alte descompuneri M&E_Incluziune N/C 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe  Indicatorul oferă doar informații privind 
disponibilitatea locurilor în liceele tehnice, locurile 
care pot rămâne neocupate după distribuția 
computerizată a absolvenților de clasa a VIII-a sau 
după sesiunea de înscriere la liceu. 

Avantaje Oferă informații cu privire la capacitatea de 
cuprindere a elevilor în sistemul de învățământ, în 
acord cu criteriile legislative, economice, 
demografice. 

 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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OG 4.3 Promovarea accesului larg al grupurilor dezavantajate la învățământul terțiar 
 
Populația de 30-34 de ani care a absolvit învățământul terţiar - Indicator de outcome 
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Outcome 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.3. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; 
acestea ar trebui să fie în cadrul OG specificat)  

N/C 

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; 
acestea ar trebui să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Procentul absolvenților cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani, care 
au finalizat cu succes învățământul universitar, din totalul 
absolvenților de învățământ universitar.  

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date 
nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele EUROSTAT, NIS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor 
administrative  

Ultima formă educațională absolvită și trecerea de la educație la 
muncă (bazat pe EU-LFS) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele EUROSTAT 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Trimestrial, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili 2008 – 2017 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare Acesta este un indicator de referință pentru programul de lucru 
"Educație și formare 2020" (ET2020) - Comisia Europeană. 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de 
guvernare 2018-2020 

N/C 
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Publicat EUROSTAT 

Link-uri web https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/edat1_esms.htm 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național 

Alte descompuneri M&E_Incluziune Pot fi dezagregate pe macro-regiuni, regiuni de dezoltare 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* Datele pot fi dezagregate pe sexe 

Puncte slabe  N/C 

Avantaje Este un indicator care reflectă capacitatea sistemului de învățământ 
superior de a asigura educație și formare persoanelor care au 
depășit vârsta teoretică de școlarizare în acest nivel. De asemenea, 
indicatorul evidențiază calitatea și eficiența internă a sistemului de 
educație, dar și rezultatele acestuia. 

 
 
Rata netă de cuprindere în învățământul terțiar - Indicator de output 
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Output 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.3. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat)  

4.3.1  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat) 

4.3.1.2., 4.3.1.3., 4.3.1.4.  

Definiție Numărul studenților de vârstă corespunzătoare 
cuprinși în învățământul superior, ca raport 
procentual față de totalul populației din grupa 
oficială de vârstă corespunzătoare învățământului 
superior (19-23 ani). 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Disponibile pentru anul școlar t, în iunie t+1 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  Caiete statistice 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele INS 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/edat1_esms.htm
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Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili 1990 – 2017 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 N/C 

Publicat N/A 

Link-uri web N/A 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel naționale; pot fi 
dezagregate după mediul de rezidență al școlii, 
macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe 

Alte descompuneri M&E_Incluziune Datele pot fi dezagregate pe sexe 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe  Nu pot fi dezagregate după mediul de rezidență al 
studenților. 

Avantaje Evidențiază gradul de participare la educația de 
nivel universitar a tinerilor de vârsta oficială 
corespunzătoare acestui nivel de educație. 

 
 
Rata de tranziție în învățământul terțiar - Indicator de outcome 
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Output 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.3. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat)  

4.3.1 

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat) 

4.3.1.1, 4.3.1.5 

Definiție Numărul de studenți admiși în primul an de studii al 
învățământului superior într-un an școlar, exprimat 
ca raport procentual din numărul de elevi înscriși în 
anul terminal al învățământului liceal din anul 
școlar anterior. 

Disponibilitate: disponibil; propus recent din date deja colectate; propus recent din date nou 
colectate 

Disponibile pentru anul școlar t-1, în iunie t+1 



251 

 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  Caiete statistice 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili 1997 – 2016 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 N/C 

Publicat N/A 

Link-uri web N/A 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național; pot fi dezagregate 
pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe 

Alte descompuneri M&E_Incluziune Pot fi dezagregate după sexe 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe  Valoarea indicatorului poate fi afectată dacă nu se 
ia în calcul doar populația școlară din promoția 
curentă. 

Avantaje Este un indicator care reflectă calitatea și eficiența 
internă a sistemului de educație, dar și rezultatele 
acestuia. 

 
 
Cheltuieli de la bugetul de stat pe student - Indicator de input 
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Input 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.3. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat)  

4.3.1  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat) 

4.3.1.2., 4.3.1.3.  
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Definiție Cheltuielile de la bugetul de stat efectuate într-un 
an financiar pentru educația unui student. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Nou propus din date deja colectate - la cerere 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  Indicatorul evaluează îmbunătățirea accesului la o 
educație de calitate superioară. 
Dacă indicatorul va fi calculat la nivelul fiecărei 
unități de învățământ sau prin alte defalcări 
teritoriale, acesta va reflecta îmbunătățirile în 
egalitatea șanselor educaționale, subliniind 
decalajele teritoriale dintre școlile "bune" și "rele". 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  Numerator: Cheltuieli totale pentru instituțiile de 
învățământ la un anumit nivel de educație și în 
ansamblu 
Numitor: Numărul de elevi pentru un anumit  nivel 
de educație și per total. 
Pentru a discuta modul în care datele vor fi uniform 
luând în considerare înscrierea la zi și part-time, 
abandonați. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Raport 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele MFP 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  MFP 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele MFP, MEN 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili 1990 – 2017 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 N/C 

Publicat N/A 

Link-uri web N/A 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național 

Alte descompuneri M&E_Incluziune N/C 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe  Dificultatea de a obține datele 
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Avantaje Exprimă nivelul cheltuielilor pentru educația unui 
elev/student, având ca sursă de finanțare bugetul 
de stat, respectiv gradul de participare al bugetului 
de stat la acoperirea unei părți din cheltuielile 
totale pentru educația unui student. 

 
 
 

OG 4.4 Creșterea accesului tinerilor defavorizați și a persoanelor de vârstă activă la programe de învățare pe tot 
parcursul vieții (ÎPV) (Life Long Learning – LLL) 

  

 

Rata de inserție pe piața muncii a șomerilor participanți la cursuri de formare profesională - Indicator de outcome 
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Outcome 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.4. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat)  

N/C 

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Proporția șomerilor beneficiari ai cursurilor de 
formare profesională care și-au găsit un loc de 
muncă după 6 luni de la terminarea cursului, 
exprimată procentual. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Furnizat la cerere - Nou propus din date deja 
colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  Pentru a vedea eficiența cursurilor de formare. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  Numărător: numărul șomerilor beneficiari ai 
cursurilor de formare profesională care și-au găsit 
un loc de muncă după 6 luni de la terminarea 
cursului *100 
Numitor: numărul total de șomeri beneficiari ai 
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cursurilor de formare profesională. 
Există abordări diferite de monitorizare a 
rezultatelor formării legate de momentul la care se 
face observarea acestora - imediat, 3 luni sau 6 luni 
după terminarea cursului. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANOFM 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  ANOFM 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele ANOFM 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Trimestrial și anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili 2000-2016 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare - 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 - 

Publicat - 

Link-uri web - 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune - 

Alte descompuneri M&E_Incluziune - 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* - 

Puncte slabe  Datele pot fi influențate de exactitatea datelor 
primare (numărul șomerilor înregistrați în luna x, 
participanții la programele de formare profesională, 
respectiv numărul șomerilor angajați pe piața 
muncii în luna x + 6). De asemenea, ANOFM 
colectează datele despre participanții șomeri 
înregistrați la cursuri de formare. 

Avantaje Direct relevant pentru OG. 

 
 
 
Ponderea populației de 25-64 de ani care a absolvit cel mult învățământul gimnazial - Indicator de outcome  
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Outcome 
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Obiectivul general măsurat( Număr) 4.4. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat)  

N/C 

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Ponderea persoanelor cu vârsta cuprinsă între 25-
64 de ani care au absolvit cel mult învățământul 
gimnazial. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  - 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  - 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele EUROSTAT 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  - 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele INS, EUROSTAT 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili 2008 – 2017  

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare - 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 - 

Publicat Baza de date EUROSTAT 

Link-uri web [edat_lfs_9903], [edat_lfse_04] 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național. 

Alte descompuneri M&E_Incluziune Datele pot fi dezagregate pe sexe. 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* - 

Puncte slabe  - 

Avantaje Evidențiază ponderea populației în vârstă de 
muncă, ce a depășit vârsta teoretică de educație și 
formare, și care a absolvit doar învățământul 
gimnazial (implicit, nu are un nivel de calificare care 
ar fi putut fi obținut în cadrul sistemului formal de 
educație). 
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Rata NEET (diferite intervale în grupa de vârstă 18-34) - Indicator de outcome 

 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 

(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 1.5, 4.4 & 1.1 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 

input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 

input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Rata NEET reprezintă proporția tinerilor care nu sunt cuprinși într-o formă de ocupare, 

educație sau formare profesională. Numărătorul indicatorului se referă la persoane care 

îndeplinesc simultan următoarele două condiții: 

• nu sunt cuprinse într-o formă de ocupare – persoane șomere sau inactive; 

• nu au urmat o formă de educație sau formare profesională formală sau non-

formală  în ultimele patru săptămâni precedente interviului.  

Numitorul reprezintă populația totală din aceeași grupă de vârstă, excluzând persoanele 

care nu au răspuns la întrebările din chestionar referitoare la participarea la instruire.   

  

Conform definiției OCDE, tinerii din categoria NEET reprezintă persoanele cu vârsta 

cuprinsă între 15 și 29 de ani. În general, datele sunt calculate și pe grupe cincinale de 

vârstă: 15-19, 20-24 și 25-29 de ani.    

Eurostat folosește grupele de vârstă 15-19 și 20-34 de ani alternativ cu grupele cincinale 

de vârstă pentru a analiza această categorie.     
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Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 

colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 

disponibili deja)  

N/A 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 

disponibili deja)  

N/A 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  

administrative de colectare a datelor 

Ancheta Forţei de Muncă (LFS) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS; Eurostat  

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Trimestrial, Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 

ani, etc.  

Anual (medie trimestrială)  

Ani disponibili 2006-prezent  

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 

monitorizare 

Eurostat;  

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 

și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Strategia pentru tineret, Strategia pentru ocuparea forței de  muncă 

Publicată Eurostat 

Link-uri web [edat_lfse_20] - Tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program 

educațional sau de formare pe sexe, vârste și statut ocupațional (rate NEET) 

(edat_lfse_21) - Tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program 
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educațional sau de formare pe sexe, vârste și nivel de educație (rate NEET) 

(edat_lfse_29) - Tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program 

educațional sau de formare pe sexe, vârste și grad de urbanizare (rate NEET) 

[edat_lfse_38] - Tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program 

educațional sau de formare pe sexe, vârste, cetățenie și regiuni NUTS 2 (rate NEET)  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Gradul de urbanizare, regiuni 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Sex, vârstă (15-19, 20-34, 15-24, 25-34, 15-34, 15-64 ani), nivel de educație, activitate și 

statut ocupațional 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe Se intersectează parțial cu problema ocupării în muncă/ șomajului (o persoană ar putea fi 

cuprinsă într-o formă de instruire). 

Nu există defalcări disponibile pentru populația de etnie romă sau pentru persoanele cu 

dizabilități, grupuri care sunt abordate de O.S.  

Din cauza non-răspunsurilor la variabila „participare la instruire” sau „cel mai înalt nivel 

de educație absolvit”, prin adunarea anumitor defalcări ale ratelor NEET ar putea să nu se 

obțină rata NEET totală pentru o anumită grupă de vârstă și sex.   

Avantaje Preferabilă față de rata șomajului, cu foarte puține descompuneri pentru grupurile 

vulnerabile. 

 
 
Gradul de participare la procesul educaţional sau de instruire a persoanelor de 25-64 de ani - Indicator de outcome  

 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Outcome 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.4. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie N/C 
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în cadrul OG specificat)  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Rata de participare a adulților la educație și 
formare, în contextul LFS, reprezintă ponderea 
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani 
care au urmat o formă de educație (formală și non-
formală) în cursul celor 4 săptămâni anterioare 
interviului, în populația totală a aceluiași grup de 
vârstă, cu excepția celor care nu au răspuns la 
întrebările privind participarea la educație și 
formare (formală și non-formală). 
 
Criteriul principal pentru a distinge activitățile de 
învățare de activitățile de non-învățare este acela 
că activitatea trebuie să fie intenționată (și nu 
întâmplătoare - "învățare aleatorie"), cu alte 
cuvinte, o căutare deliberată de cunoștințe, 
abilități, competențe sau atitudini. 
Clasificarea activităților de învățare (CLA): 
Educația și formarea formală este definită ca 
"educație instituționalizată, intenționată și 
planificată prin organizații publice și organisme 
private recunoscute și - în totalitate - constituind 
sistemul educațional formal al unei țări"; 
Educația și formarea non-formală este definită prin 
orice activități de învățare organizate și susținute în 
afara sistemului educațional formal, cum ar fi: 
programe non-formale, cursuri (care se clasifică în:  
instruirea în clasă, lecții private și cursuri teoretico-
practice combinate, inclusiv ateliere de lucru), 
formare ghidată la locul de muncă. Aceasta are loc 
atât în instituțiile de învățământ cât și în afara 
acestora și poate răspunde nevoilor persoanelor de 
toate vârstele. 
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Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  - 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  Vom folosi datele din LFS pentru a calcula acest 
indicator, pentru a face posibile defalcările 
necesare. 
Acesta poate fi calculat pe baza Anchetei asupra 
Educaţiei Adulţilor (AES), care este deja disponibilă 
și este raportată la fiecare 5 ani (2007, 2011 și 
2016). Perioada de referință este în ultimele 12 luni 
anterioare interviului la AES, nu la 4 săptămâni ca la 
LFS. 
Rata participării la educație (în contextul AES) 
reprezintă ponderea persoanelor în vârstă de 25-64 
ani care au urmat o formă de educație (formală / 
neformală / informală) în ultimele 12 luni 
anterioare interviului, în total numărul de persoane 
cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani. 
[trng_aes_100] - Rata de participare la educație și 
formare pe sexe (ultimele 12 luni) 
Indicatorul AES nu măsoară contribuția specifică a 
angajatorului la ÎPV. Este un indicator de referință 
pentru programul de lucru "Educație și formare 
2020" (ET2020) - Comisia Europeană și este legat de 
Strategia națională pentru învățarea pe tot 
parcursul vieții 2015-2020. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  INS – AMIGO 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Trimestrial și anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili 2000 – 2016 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare - 
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Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 - 

Publicat Eurostat: baza de date LFS 

Link-uri web (lfsa_pgaied), (lfso_03) 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune - 

Alte descompuneri M&E_Incluziune - 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* - 

Puncte slabe  - 

Avantaje Măsoară efortul financiar al angajatorilor pentru 
perfecționarea profesională a angajaților, prin 
raportare la cheltuielile totale efectuate pentru 
utilizarea forței de muncă. 

 
 
Numărul participanților șomeri la programe de formare – Indicator de output  
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Output 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.4. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 

în cadrul OG specificat)  

4.4.1.  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 

în cadrul OG specificat) 

4.4.1.1, 4.4.1.2., 4.4.1.3  

Definiție Numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de 

muncă și care participă la cursuri de calificare, 

recalificare, perfecționare și specializare organizate 

pe niveluri de pregătire, pe baza planului național 

de formare profesională. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  NC 
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Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  NC 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  INS– AMIGO 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili 2000 – 2016 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare NC 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 NC 

Publicat Ancheta forţei de muncă  în gospodării (AMIGO) 

Link-uri web NC 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune NC 

Alte descompuneri M&E_Incluziune NC 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* NC 

Puncte slabe  NC 

Avantaje Măsoară efortul financiar al angajatorilor pentru 

perfecționarea profesională a angajaților, prin 

raportare la cheltuielile totale efectuate pentru 

utilizarea forței de muncă. 
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Numărul participanților la Programul A Doua Șansă – Indicator de output 

 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Output 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.4 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat)  

4.4.1.  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat) 

4.4.1.1., 4.4.1.2.; 4.4.1.3   

Definiție Unitatea de învățământ reprezintă unitatea 
administrativă de învățământ cu personalitate 
juridică, înscrisă în nomenclatorul Național SIRUES 
și care are o conducere unică. Datele despre aceste 
unități de învățământ se înregistrează la începutul 
anului școlar. În cadrul acestora poate fi organizate 
clase în cadrul Programului „A Doua Șansă” care 
școlarizează în învățământul primar sau gimnazial, 
persoane care au depășit vârsta oficială de 
școlarizare pentru aceste niveluri. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Nou propus din date deja colectate – la cerere 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  Relevant pentru OG OS și AP-uri. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  Date raportate în SIIIR de către unitățile de 
învățământ despre cursurile organizate în cadrul 
programului "A doua șansă". 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele MEN 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  SIIIR 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele MEN 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili 2018/2019 (cel mai recent an)  
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Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 N/A 

Publicat N/A 

Link-uri web N/A 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național; pot fi dezagregate 
pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe 

Alte descompuneri M&E_Incluziune Datele pot fi dezagregate pe medii de rezidență 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe  N/A 

Avantaje Oferă informații relevante despre reîntoarcerea în 
sistem a persoanelor care au depășit vârsta oficială 
de școlarizare în învățământul primar și gimnazial, 
precum și gradul de acoperire la nivel național. 

 

 
Costul total al FPC, ca %  în costul forței de muncă - Indicator de input 
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Input 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.4. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat)  

4.4.1.  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat) 

4.4.1.2., 4.4.1.3 

Definiție Ponderea cheltuielilor totale ale unităților pentru 
formarea profesională continuă a angajaților în 
costul total al forței de muncă (cheltuielile totale 
ale unităților pentru folosirea forței de muncă), 
exprimată procentual. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  - 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  - 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 
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Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  Sondajul privind formarea profesională continuă 
(CVTS), MFP 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele Eurostat, INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual (an calendaristic) 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili Pentru România: 2015. Următorul sondaj va fi în 
2020. Se calculează la fiecare 5 ani. 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare - 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 - 

Publicat Eurostat - Formarea profesională continuă în 
întreprinderi 

Link-uri web [trng_cvt_16n2] 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național 

Alte descompuneri M&E_Incluziune Activități economice (NACE rev2) 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* - 

Puncte slabe  - 

Avantaje Măsoară efortul financiar al angajatorilor pentru 
perfecționarea profesională a angajaților, prin 
raportare la cheltuielile totale efectuate pentru 
utilizarea forței de muncă. 

 

 

OG 4.5 Creșterea accesului la educație de calitate a copiilor din grupurile vulnerabile  

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

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Outcome 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.5. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 

în cadrul OG specificat)  

N/C 
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Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 

în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Ponderea populației din grupa de vârstă 18-24 de 

ani, după nivelul de educație absolvit și 

apartenența etnică. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Nou propus din date deja colectate 

La cerere; poate fi calculat pentru anul școlar t, în 

iunie t+1 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  Indicatorul este util pentru compararea nivelului de 

educație între elevii de diferite etnii, arătând astfel 

diferențele de privilegiu. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  Datele despre nivelul de educație trebuie corelate 

cu datele privind etnia, ambele din partea INS. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  Ancheta Bugetelor de Familie 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili 2001 – 2016 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare NC 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 NC 
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Publicat NC 

Link-uri web NC 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național 

Alte descompuneri M&E_Incluziune NC 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* NC 

Puncte slabe  Date afectate de autoidentificare 

Avantaje Oferă informații relevante cu privire la participarea 

la educație a populației de etnie roma 

 

 
 
Ponderea elevilor cu dizabilități și sau cerințe educaționale speciale promovați la final de an școlar - Indicator de outcome 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Outcome 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.5. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 

în cadrul OG specificat)  

N/C 

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 

în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Ponderea elevilor cu cerințe educative speciale 

integrați în învățământul de masa, care sunt 

declarați promovați la final de an școlar, din total 

elevi cu CES înscriși în învățământul de masa. 
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Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Nou propus din date deja colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  Indicatorul evidențiază eficiența internă a 

sistemului, capacitatea acestuia de a sprijini 

învățarea și înregistrarea progresului la nivel 

individual, pentru elevii cu CES. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  Urmărirea anuală a valorilor indicatorului, corelat 

cu vârsta elevilor cu CES. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele MEN 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  Indicatorul ar trebui să poată fi calculate pe baza 

informațiilor înregistrate în SIIIR pentru fiecare elev.  

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele ISJ, MEN 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili 2018/2019  

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare NC 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 NC 

Publicat N/A 

Link-uri web N/A 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune În măsura în care fiecare unitate de învățământ 

furnizează aceste date către ISJ, iar datele sunt 

înregistrate în SIIIR, datele vor putea fi dezagregate 
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pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe 

Alte descompuneri M&E_Incluziune Datele pot fi dezagregate pe sexe, nivel de educație 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* NC 

Puncte slabe  NC 

Avantaje Este un indicator care reflectă calitatea și eficiența 

internă a sistemului de educație, dar și rezultatele 

școlare ale elevilor cu CES în cadrul educației de 

masă. 

 
Ponderea elevilor din învățământul special promovați la final de an școlar - Indicator de outcome 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Outcome 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.5. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 

în cadrul OG specificat)  

N/C 

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 

în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Procentul elevilor din învățământul special care 

sunt declarați promovați, la final de an școlar. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  NC 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  NC 
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Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  Indicator calculat pe baza datelor colectate prin 

cercetări statistice exhaustive privind educația 

specială primară și gimnazială, învățământul liceal și 

școlile profesionale 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili 2007 – 2017  

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare NC 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 NC 

Publicat Învățământul special primar și secundar 

Link-uri web N/A 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Datele pot fi dezagregate pe macroregiuni, regiuni 

de dezvoltare, județe, mediu de rezidență (pentru 

nivelul primar și gimnazial) 

Alte descompuneri M&E_Incluziune Datele pot fi dezagregate pe sexe 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* NC 

Puncte slabe  NC 

Avantaje Este un indicator care reflectă calitatea și eficiența 

internă a sistemului de educație, dar și rezultatele 
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școlare ale elevilor din cadrul învățământului 

special. 

 

Rata netă de cuprindere școlară a elevilor de etnie romă (învățământ primar, învățământ gimnazial, licee, școli profesionale) - Indicator de 
output 
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Output 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.5. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat)  

4.5.2.  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat) 

4.5.2.1., 4.5.2.2., 4.5.2.5. 

Definiție Numărul elevilor de etnie roma de vârstă 
corespunzătoare, cuprinși în învățământul primar / 
gimnazial / liceal / profesional, ca raport procentual 
față de totalul populației din grupa oficială de 
vârstă corespunzătoare nivelului primar (6-10 ani) / 
gimnazial (11-14 ani) / liceal (15-18 ani) / 
profesional (15-17 ani).  

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Nou propus din date deja colectate 
La cerere; pot fi calculate pentru anul școlar t, în 
iunie t+1 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  Indicatorul este relevant pentru GO. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  Rata netă de cuprindere trebuie să fie calculată, 
deoarece numărul elevilor romi din fiecare nivel de 
educație este disponibil de la INS, precum și 
numărul total al elevilor din fiecare nivel de 
învățământ. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  Ancheta Bugetelor de Familie 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele INS 
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Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili 2001 – 2017 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare - 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 - 

Publicat - 

Link-uri web - 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național 

Alte descompuneri M&E_Incluziune - 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* - 

Puncte slabe  Date afectate de autoidentificare 

Avantaje Oferă informații relevante cu privire la participarea 
la educație a populației de etnie roma 

 
 
 
Număr de elevi cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale cuprinși în învățământul de masă - Indicator de output 
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Output 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.5. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat)  

4.5.1.  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat) 

4.5.1.1., 4.5.1.2. , 4.5.1.8.,  4.5.1.9.  

Definiție Efectivele de elevi cu deficiențe cuprinși în 
învățământul de masă. Elevii cu nevoi educaționale 
speciale sunt acei elevi care au un dosar DGASPC, 
un certificat CJRAE sau ambele. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Nou propus din date deja colectate - la cerere 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  Indicatorul oferă informații cu privire la înscrierea 
elevilor cu dizabilități și/ sau CES în învățământul de 
masă, precum și nevoia de a acoperi acești studenți 
cu personal calificat, facilități materiale specifice și 
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furnizarea de programe de formare continuă 
pentru cadrele didactice din domeniul educației 
incluzive. Indicatorul poate furniza, de asemenea, 
informații privind capacitatea sistemului de a 
facilita accesul elevilor cu dizabilități și/ sau CES, din 
învățământul de masă în învățământul special și 
viceversa. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  Este utilă înregistrarea și analizarea anuală a 
valorilor indicatorului (cu date distincte privind 
timpul de certificare, tipul de certificat, cursul de 
școlarizare) 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele MEN 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  SIIIR 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele MEN 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili 2018/2019 (cel mai recent) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare - 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 - 

Publicat SIIIR 

Link-uri web - 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național; pot fi dezagregate 
pe macroregiune, regiuni și județe, mediu de 
rezidență 

Alte descompuneri M&E_Incluziune Datele pot fi dezagregate pe sexe, tipuri de 
deficiențe 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* - 

Puncte slabe  Certificarea și includerea în categoria elevilor CES a 
elevilor care au întârzieri în procesul de învățare din 
cauza mediului socio-familial și nu a factorilor 
individuali. 

Avantaje Evidențiază nivelul general de participare a elevilor 
cu deficiențe, în școli din învățământul de masă. 
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Numărul de copii ce revine unui consilier școlar - Indicator de output 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Output 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.5. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 

în cadrul OG specificat)  

4.5.1, 4.5.3  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 

în cadrul OG specificat) 

4.5.1.2, 4.5.1.8, 4.5.1.10, 4.5.3.1 

Definiție Efectivele de elevi ce revin unui profesor consilier 

școlar 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Nou propus din date deja colectate - la cerere 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  Valoarea indicatorului este relevantă în acord cu 

atribuțiile profesorului consilier școlar, la nivel de 

școală și la nivel de sistem de educație. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  Analiza indicatorului evidențiază gradul de 

acoperire cu profesori consilieri școlari și nevoia de 

această resursă umană în mediul rural. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele CJRAE/CMBRAE, MEN 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  SIIIR 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele MEN 
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Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili 2018/2019 (cel mai recent) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare NC 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 NC 

Publicat SIIIR 

Link-uri web N/A 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național; pot fi dezagregate 

pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe, 

medii de rezidență 

Alte descompuneri M&E_Incluziune Datele pot fi dezagregate pe sexe 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* NC 

Puncte slabe  NC 

Avantaje Evidențiază nivelul general de participare a elevilor 

cu deficiențe, în școli din învățământul de masă. 

  

Numărul elevilor cuprinși în învățământul special - Indicator de output 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Output 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.5. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 

în cadrul OG specificat)  

4.5.1.  
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Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 

în cadrul OG specificat) 

4.5.1.1, 4.5.1.2, 4.5.1.8, 4.5.1.9 

Definiție Efectivele de elevi cuprinși în școlile speciale 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  NC 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  NC 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  Indicator colectat de INS, la nivel de sistem 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili 2007 – 2017  

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare NC 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 NC 

Publicat Învățământul special primar și gimnazial 

Link-uri web http://statistici.insse.ro:8077/tempo-

online/#/pages/tables/insse-table 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Datele pot fi dezagregate pe macroregiuni, regiuni 

de dezvoltare, județe, mediu de rezidență al școlii 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Alte descompuneri M&E_Incluziune Datele pot fi dezagregate pe sexe 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* NC 

Puncte slabe  NC 

Avantaje Evidențiază nivelul general de participare a elevilor 

cu deficiențe, în școli din învățământul special. 

 
 

Numărul profesorilor de sprijin/profesorilor itineranți care lucrează cu elevii cu CES și/sau dizabilități integrați în învățământul de masă – 
Indicator de input 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Input 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.5. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 

în cadrul OG specificat)  

4.5.1.  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 

în cadrul OG specificat) 

4.5.1.1, 4.5.1.10  

Definiție Efectivele de cadre didactice de sprijin/itineranți 

care își desfășoară activitatea cu elevi cu CES 

integrați în învățământul de masa. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Nou propus din date deja colectate – la cerere 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  Indicatorul oferă informații cu privire la capacitatea 

sistemului de a oferi sprijin în învățare elevilor cu 

deficiențe, integrați în învățământul de masă. În 

lipsa unor programe de formare care să-I 

pregătească pe profesorii din învățământul de masă 

pentru a lucra cu elevii cu CES, profesorii de 
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sprijin/itineranți constituie singura resursă care are 

competențele profesionale pentru adaptarea 

curriculumului național la capacitatea de învățare a 

elevului cu CES, în cadrul Planului de Intervenție 

Personalizat.  

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  Analiza indicatorului anual ar evidenția acoperirea 

școlilor cu această resursă umană, precum și nevoia 

de personal specializat în lucrul cu elevii cu CES. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ISJ, MEN 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  SIIIR 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele MEN 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili 2018/2019 (cel mai recent) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare NC 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 NC 

Publicat SIIIR 

Link-uri web N/A 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național; pot fi dezagregate 

pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe, 

medii de rezidență 



279 

 

Alte descompuneri M&E_Incluziune Datele pot fi dezagregate pe gen, tipul deficienței 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* NC 

Puncte slabe  NC 

Avantaje Evidențiază nivelul general de participare a elevilor 

cu deficiențe, în școli din învățământul de masă. 

 

Numărul profesorilor consilieri școlari – Indicator de input 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Input 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.5. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 

în cadrul OG specificat)  

4.5.1.  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 

în cadrul OG specificat) 

4.5.1.2, 4.5.1.3, 4.5.1.8  

Definiție Efectivele de profesori consilieri școlari care au 

norma în CJRAE sau unități de învățământ. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Nou propus din date deja colectate – la cerere 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  Indicatorul oferă informații cu privire la efectivele 

de consilieri școlari cuprinși în sistemul de educație, 

precum și cu privire la gradul de acoperire a școlilor 

cu această categorie de personal. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  Analiza indicatorului ar evidenția slaba acoperire cu 

această categorie de personal, a școlilor din mediul 

rural, din urbanul mic, dar și suprasolicitarea 

acestei categorii de personal în raport cu numărul 
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de elevi. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele CJRAE/CMBRAE, MEN 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  SIIIR 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele MEN 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili 2018/2019 (cel mai recent) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare NC 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 NC 

Publicat SIIIR 

Link-uri web N/A 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național; pot fi dezagregate 

pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe, 

medii de rezidență 

Alte descompuneri M&E_Incluziune Datele pot fi dezagregate pe gen, tipul deficienței 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* NC 

Puncte slabe  NC 

Avantaje Evidențiază nivelul general de participare a elevilor 

cu deficiențe, în școli din învățământul de masă. 
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Numărul școlilor speciale – Indicator de input 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Input 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.5. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 

în cadrul OG specificat)  

4.5.1.  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 

în cadrul OG specificat) 

4.5.1.1, 4.5.1.2, 4.5.1.9 

Definiție Unitatea administrative de învățământ în cu 

personalitate juridică, înscrisă în Nomenclatorul 

Național SIRUES, în care funcționează unul sau mai 

multe niveluri educaționale, organizate în 

conformitate cu prevederile LEN 1/2011, pentru 

persoane cu cerințe educaționale speciale sau alte 

tipuri de cerințe educaționale, în funcție de tipul și 

gradul de deficiență, și pentru care nu pot fi 

școlarizați în învățământul de masa. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Nou propus din date deja colectate – la cerere 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  NC 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  NC 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele MEN 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  SIIIR 
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Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele MEN 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili 2018/2019 (cel mai recent) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare NC 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 NC 

Publicat SIIIR 

Link-uri web N/A 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național; pot fi dezagregate 

pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe, 

medii de rezidență 

Alte descompuneri M&E_Incluziune Datele pot fi dezagregate pe gen, tipul deficienței 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* NC 

Puncte slabe  NC 

Avantaje Evidențiază nivelul general de participare a elevilor 

cu deficiențe, în școli din învățământul de masă. 

 
  

OG 4.6 Creșterea eficacității programelor sociale din sistemul educațional 
 
Ponderea copiilor de vârsta învățământului obligatoriu aflați în afara sistemului de educație și formare - Indicator de outcome  
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Outcome 
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Obiectivul general măsurat( Număr) 4.6. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat)  

N/C 

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 
în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Totalitatea copiilor/tinerilor care au vârsta 
învățământului obligatoriu și nu sunt cuprinși într-o 
formă de educație, exprimat ca raport procentual 
din totalul populației de vârsta învățământului 
obligatoriu. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Nou propus din date deja colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  Indicatorul oferă informații despre capacitatea 
sistemului de a cuprinde populația totală de vârstă 
școlară. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  Numărător: Numărul total de copii / tineri care au 
vârsta învățământului obligatoriu și nu sunt înscriși 
într-o formă de învățământ * 100 
Numitor: Populația totală de vârsta învățământului 
obligatoriu 
 
Populația de vârsta învățământului obligatoriu și 
care nu este cuprinsă într-o formă de educație, se 
obține prin diferența dintre total populație de 
vârsta învățământului obligatoriu și totalul elevilor 
în vârstă de 6-16 ani, cuprinși în sistemul de 
educație. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  Indicator calculat pe baza datelor colectate prin 
cercetări statistice exhaustive privind învățământul 
primar și gimnazial, învățământul liceal și școlile 
profesionale, la începutul anului școlar 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 
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Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili 1995 - 2017 numai la nivel național și pentru 
defalcarea pe gen 
2007 - 2017 pentru defalcările pe medii de 
rezidență, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și 
județe 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare - 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 - 

Publicat - 

Link-uri web - 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Datele pot fi dezagregate pe macroregiuni, regiuni, 
județe 

Alte descompuneri M&E_Incluziune Datele pot fi dezagregate pe medii de rezidență, 
sexe 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* - 

Puncte slabe  Indicatorul nu ia în considerare copiii care nu au 
documente de identitate. 

Avantaje Oferă informații cu privire la capacitatea sistemului 
de a cuprinde totalitatea populației în vârstă de 
școlarizare. 

 

 

Numărul de beneficiari ai programului „Rechizite școlare” – Indicator de output 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Output 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.6. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 

în cadrul OG specificat)  

4.6.1.  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 

în cadrul OG specificat) 

4.6.1.1., 4.6.1.2.  

http://www.mmanpis.ro/
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Definiție Efectivele de elevi care beneficiază de rechizite 

școlare, conform prevederilor Legii 126/2002 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Repartizarea sumelor pentru finanțarea rechizitelor 

școlare sunt publicate anual, la începutul anului 

calendaristic, pentru următorul an școlar. 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele MEN 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  N/C 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele MEN 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili Disponibile la final de an școlar 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare NC 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 NC 

Publicat NC 

Link-uri web https://www.edu.ro/rechizite-scolare 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Datele pot fi dezagregate pe macroregiuni, regiuni 

de dezvoltare, județe 

https://www.edu.ro/rechizite-scolare
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Alte descompuneri M&E_Incluziune NC 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* NC 

Puncte slabe  NC 

Avantaje Oferă informații despre suportul material sau 

financiar pe care elevii îl primesc pentru a participa 

la procesul de educație. 

 

Numărul de beneficiari ai programului „Bani de liceu” – Indicator de output 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Output 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.6. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 

în cadrul OG specificat)  

4.6.1.  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 

în cadrul OG specificat) 

4.6.1.1, 4.6.1.2 

Definiție Efectivele de elevi care beneficiază de programul 

„Bani de liceu”, într-un an școlar. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele MEN 
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Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  NC 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele MEN 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili Date disponibile la final de an școlar 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 N/C 

Publicat N/C 

Link-uri web https://www.edu.ro/bani-de-liceu 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Datele pot fi dezagregate pe macroregiuni, regiuni 

de dezvoltare, județe 

Alte descompuneri M&E_Incluziune N/C 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe  N/C 

Avantaje Oferă informații despre suportul material sau 

financiar pe care elevii îl primesc pentru a participa 

la procesul de educație. 

 
Numărul de beneficiari ai programului „EURO 200” – Indicator de output 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Output 

https://www.edu.ro/bani-de-liceu
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Obiectivul general măsurat( Număr) 4.6. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 

în cadrul OG specificat)  

4.6.1.  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 

în cadrul OG specificat) 

4.6.1.1, 4.6.1.2 

Definiție Efectivele de elevi care beneficiază de programul 

EURO 200, într-un an școlar. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  NC 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  NC 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele MEN 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  NC 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele MEN 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili Date disponibile la final de an școlar 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare NC 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 NC 

Publicat NC 
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Link-uri web https://www.edu.ro/euro-200 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Datele pot fi dezagregate pe macroregiuni, regiuni 

de dezvoltare, județe 

Alte descompuneri M&E_Incluziune NC 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* NC 

Puncte slabe  NC 

Avantaje Oferă informații despre suportul material sau 

financiar pe care elevii îl primesc pentru a participa 

la procesul de educație. 

 

 

Numărul și procentul preșcolarilor beneficiari ai stimulentului educațional (tichete de grădiniță) - Indicator de output 
 
Level: outcome, output, input Output 

General Objective measured (number) 4.1. 

Specific Objectives measured (only for Output and Input Indicators; they should be in the 

framework of the specified GO)  

4.1.1, 4.6.1 

Priority Actions measured (only for Output and Input Indicators; they should be in the framework of 

the specified GO) 

4.1.1.2., 4.1.1.4, 4.6.1.1, 4.6.1.2  

Definition Preșcolarii beneficiari ai stimulentului educational 

(tichete pentru grădiniță) sunt definiți în Hotărârea 

15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii 248/2015. Sunt 

considerați beneficiari copiii din familii 

defavorizate, cetăţeni români, care au domiciliul 

https://www.edu.ro/euro-200
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sau reşedinţa în România și care frecventează în 

mod regulat unităţile de învăţământ preşcolar. 

Availability: available; newly proposed from already collected data; newly proposed from newly 

collected data 

Date disponibile la nivelul unităților administrative 

teritoriale care gestionează acordarea stimulentului 

educational 

Justification for selection (only for indicators that are not already available)  NC 

Measurement strategy (only for indicators that are not already available)  NC 

Unit of measure: number, percentage, ratio  Număr 

Data source(s): Institution that collects data MNE 

Data source(s): Identify the survey or administrative data collection system  Date raportate la ISJ și MEN, referitoare la copiii 

beneficiari ai stimulentului educational 

Data source(s): Institution that reports the data UAT 

Reference period: monthly, quarterly, annual  Lunar 

Reporting frequency M&E_Inclusion: annual, every two years etc.  Lunar 

Available years Date disponibile începând cu anul școlar 2016-2017 

Part of other national or international monitoring systems NC 

Part of M&E systems for other strategies. Please cross-check with the Government Strategy 2018-

2020 as well 

Strategia privind părăsirea timpurie a școlii 

Published N/A 

Web links N/A 

Territorial breakdown M&E_Inclusion Date disponibile la nivel național; pot fi dezagregate 

pe mediu de rezidență, macroregiuni, regiuni de 
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dezvoltare, județe 

Other breakdowns M&E_Inclusion Datele pot fi dezagregate de sexe 

Breakdowns that are not already available* NC 

Weaknesses  Poate fi influențat de rigurozitatea cu care sunt 

înregistrate absențele copiilor. 

Advantages Oferă informații cu privire la frecvența școlară a 

copiilor proveniți din familii defavorizate din punct 

de vedere socio-economic. 

 

 
Cheltuieli pentru programul „Rechizite școlare” – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Input 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.6. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 

în cadrul OG specificat)  

4.6.1.  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 

în cadrul OG specificat) 

4.6.1.1., 4.6.1.2.  

Definiție Sumele repartizate inspectoratelor școlare şi nivelul 

maximal de preţ al pachetelor cu rechizite şcolare 

se stabilesc anual pe baza numărului real de 

beneficiari din anul școlar precedent și a estimărilor 

transmise ministerului de către inspectoratele 

școlare 
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Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Repartizarea sumelor pentru finanțarea rechizitelor 

școlare sunt publicate anual, la începutul anului 

calendaristic, pentru următorul an școlar. 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  NC 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  NC 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele MEN 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  NC 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele MEN 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili Disponibile la începutul anului calendaristic, pentru 

anul școlar care urmează 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare NC 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 NC 

Publicat NC 

Link-uri web https://www.edu.ro/rechizite-scolare 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Datele pot fi dezagregate pe macroregiuni, regiuni 

de dezvoltare, județe 

Alte descompuneri M&E_Incluziune NC 

https://www.edu.ro/rechizite-scolare
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Descompuneri care nu sunt încă disponibile* NC 

Puncte slabe  NC 

Avantaje Oferă informații despre suportul material sau 

financiar pe care elevii îl primesc pentru a participa 

la procesul de educație. 

 

 
Cheltuieli pentru programul „Bani de liceu”  – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Input 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.6. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 

în cadrul OG specificat)  

4.6.1.  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 

în cadrul OG specificat) 

4.6.1.1, 4.6.1.2 

Definiție Sprijinul financiar acordat în cadrul Programului 

național de protecție socială „Bani de liceu” se face 

în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe 

membru de familie, cu încadrarea în fondurile 

aprobate cu această destinație Ministerului 

Educației Naționale. Sumele reprezentând sprijin 

financiar acordat în baza Programului „Bani de 

liceu” se repartizează inspectoratelor şcolare 

județene, respectiv al municipiului Bucureşti, de 

către MEN, pe baza listei cu beneficiari transmise 

de către inspectoratele şcolare. 
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Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  NC 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  NC 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele MEN 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  NC 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele MEN 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili Date disponibile după începerea anului școlar 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare NC 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 NC 

Publicat NC 

Link-uri web https://www.edu.ro/bani-de-liceu 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Datele pot fi dezagregate pe macroregiuni, regiuni 

de dezvoltare, județe 

Alte descompuneri M&E_Incluziune NC 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* NC 

Puncte slabe  NC 

https://www.edu.ro/bani-de-liceu


295 

 

Avantaje Oferă informații despre suportul material sau 

financiar pe care elevii îl primesc pentru a participa 

la procesul de educație. 

 

Cheltuieli pentru programul „EURO 200”  – Indicator de input 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Input 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.6. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de output și de input; acestea ar trebui să fie 

în cadrul OG specificat)  

4.6.1.  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de rezultat și de input; acestea ar trebui să fie 

în cadrul OG specificat) 

4.6.1.1, 4.6.1.2 

Definiție Sprijin financiar acordat elevilor, pentru 

achiziționarea de calculatoare. Sumele sunt alocate 

pe baza listei de beneficiari transmise de către 

inspectoratele școlare. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; nou propus din date nou colectate Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  NC 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt disponibili deja)  NC 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele MEN 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de colectare a datelor administrative  NC 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele MEN 
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Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 ani, etc.  Anual 

Ani disponibili Date disponibile după începerea anului școlar 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare NC 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 NC 

Publicat NC 

Link-uri web https://www.edu.ro/euro-200 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Datele pot fi dezagregate pe macroregiuni, regiuni 

de dezvoltare, județe 

Alte descompuneri M&E_Incluziune NC 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* NC 

Puncte slabe  NC 

Avantaje Oferă informații despre suportul material sau 

financiar pe care elevii îl primesc pentru a participa 

la procesul de educație. 

 

 

Cheltuieli pentru finanțarea programului de tichete sociale pentru grădiniță – Indicator de input 
Level: outcome, output, input Input  

General Objective measured (number) 4.1. 

Specific Objectives measured (only for Output and Input Indicators; they should be in the 4.1.1, 4.6.1 

https://www.edu.ro/euro-200
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framework of the specified GO)  

Priority Actions measured (only for Output and Input Indicators; they should be in the framework of 

the specified GO) 

4.1.1.2, 4.6.1.1, 4.6.1.2 

Definition Finanțarea acordării stimulentului educațional se 

face din bugetul de stat prin sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată, alocate pentru bugetele 

locale cu această destinație (Legea 248/2015, art. 1, 

alin. 3).  

Availability: available; newly proposed from already collected data; newly proposed from newly 

collected data 

Anexa cu sumenle repartizate pentru finanțarea 

tichetelor sociale pentru grădiniță sunt publicate 

anual, înainte de începerea anului școlar. 

Disponibil 

Justification for selection (only for indicators that are not already available)  NC 

Measurement strategy (only for indicators that are not already available)  NC 

Unit of measure: number, percentage, ratio  Number 

Data source(s): Institution that collects data Ministerul Finanțelor Publice 

Data source(s): Identify the survey or administrative data collection system  Ministerul Finanțelor Publice 

Data source(s): Institution that reports the data Consiliile locale 

Reference period: monthly, quarterly, annual  Lunar 

Reporting frequency M&E_Inclusion: annual, every two years etc.  Lunar 

Available years Începând cu anul școlar 2016/2017 

Part of other national or international monitoring systems NC 
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Part of M&E systems for other strategies. Please cross-check with the Government Strategy 2018-

2020 as well 

Strategia privind părăsirea timpurie a școlii 

Published N/A 

Web links N/A 

Territorial breakdown M&E_Inclusion Date disponibile la nivel național; pot fi dezagregate 

la nivel național, regiuni de dezvoltare, județe 

Other breakdowns M&E_Inclusion NC 

Breakdowns that are not already available* NC 

Weaknesses  NC 

Advantages Oferă informații cu privire corelate referitoare la 

servicii sociale și participare la educație (la nivel 

preșcolar). 

 
 

OG 4.7 Întărirea capacității administrative de monitorizare 
 

Numărul elevilor cuprinși în școli situate în comunități defavorizate – Indicator de output 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Output 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.7. 

Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de 

output și de input; acestea ar trebui să fie în cadrul OG 

specificat)  

4.7.1.  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de 

rezultat și de input; acestea ar trebui să fie în cadrul OG 

4.7.1.1, 4.7.1.2, 4.7.1.3 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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specificat) 

Definiție Efectivele de elevi cuprinși în școli din comunități defavorizate. Prin acțiunea factorilor 

individuali, factorilor familiali/comunitari, factorilor școlari, acești elevi se confruntă cu 

risc de abandon școlar. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 

nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

 

Nu există date colectate la nivel național, dar există informații colectate de unele școli 

implicate în proiecte de intervenție pentru prevenirea și reducerea abandonului școlar și 

a absenteismului (conduse de UNICEF, MEN). 

Această analiză (datele SIIIR, BM) ia în considerare numai elevii care sunt în risc de 

abandon școlar (cum ar fi cei repetenți, exmatriculați sau cu o situație școlară 

neterminată), dar nu cei afectați de cel puțin un factor determinant al vulnerabilității 

școlare. 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 

disponibili deja)  

Indicatorul oferă o imagine globală a gradului de risc de abandon școlar la nivel de 

școală, dar este de asemenea util pentru ghidarea strategiilor de intervenție la nivel 

individual, pentru a reduce factorii de risc. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 

disponibili deja)  

Este utilă colectarea de informații despre acești elevi la începutul și la sfârșitul anului 

școlar, pentru a urmări progresul la nivel individual și la nivel de școală. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele Unitate de învățământ 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de 

colectare a datelor administrative  

Anchetă nouă 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele MEN 
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Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 

ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili din 2019  

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 

monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și 

cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicat N/C 

Link-uri web http://www.fonduri-

ue.ro/images/files/comunicate/2016/13.09/Metodologie_ierarhizare_unitati_scolare.pdf 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Localități, județe 

Alte descompuneri M&E_Incluziune N/C 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* Indicatorul și defalcările sale 

Puncte slabe  Efort considerabil pentru a colecta datele. 

Avantaje Cunoașterea detaliată a specificului elevilor din școli pentru a planifica strategii de 

intervenție adaptate nevoilor lor și pentru a stabili servicii de sprijin. 

 

 
Numărul școlilor situate în comunități defavorizate - Indicator de input 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat ), input (resurse) Input 

Obiectivul general măsurat( Număr) 4.7. 
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Obiectivele specifice măsurate (doar pentru Indicatorii de 

output și de input; acestea ar trebui să fie în cadrul OG 

specificat)  

4.7.1.  

Acțiunile prioritare măsurate (doar pentru Indicatorii de 

rezultat și de input; acestea ar trebui să fie în cadrul OG 

specificat) 

4.7.1.1.; 4.7.1.2.; 4.7.1.3.  

Definiție Prin școală defavorizată se înțelege unitatea de învățământ care școlarizează o pondere 

semnificativă de elevi în risc de abandon școlar, o pondere scăzută a cadrelor didactice 

titulare, o pondere semnificativă de cadre didactice necalificate, navetiste, rată mica a 

elevilor care obțin minimum nota 6 la Evaluarea Națională. Mai mult decât atât, școlile 

marginalizate sunt situate în comunități defavorizate din punct de vedere social și 

economic. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja colectate; 

nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 

disponibili deja)  

Este foarte important să avem o imagine a situației la nivel național. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 

disponibili deja)  

MEN ar trebui să gestioneze o strategie de colectare a informațiilor. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr, procent din totalul școlilor 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ISJ – inspectorate școlare județene 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a sistemului de 

colectare a datelor administrative  

Anchetă nouă 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele MEN 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  
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Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 

ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili Din 2019  

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 

monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii Verificați și 

cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicat N/C 

Link-uri web http://www.fonduri-

ue.ro/images/files/comunicate/2016/13.09/Metodologie_ierarhizare_unitati_scolare.pdf 

Descompunere teritorială M&E_Incluziune Localități, județe 

Alte descompuneri M&E_Incluziune N/C 

Descompuneri care nu sunt încă disponibile* Indicatorul și defalcările sale 

Puncte slabe  Efort considerabil pentru a colecta datele. 

Avantaje Informația ar fi relevantă pentru orientarea unor politici, strategii adaptate de 

intervenție, în funcție de nevoile, specificul comunității locale. 
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SĂNĂTATE 

 

O.G. 5.1. Îmbunătățirea echității și protecției financiare privind accesul la servicii de sănătate 
 
Procentul persoanelor cu o stare de sănătate auto-declarată „rea” sau „foarte rea” în totalul populației de 16 ani și peste, pe chintile de venit – 
Indicator de consecință   
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 5.1. & 5.3. 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

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

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

EU-SILC 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS, EUROSTAT, MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2007-2017 (cele mai recente date disponibile) 
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Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

OMS; OCDE; Națiunile Unite; Strategia UE „Investiții în sănătate”; Comisia Europeană – 
Direcția Generală pentru Sănătate și Consumatori (DG SANCO) și Direcția Generală 
Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL) legat de Principalii 
indicatori de sănătate din Europa (ECHI), Parteneriatul european pentru inovare privind 
îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate (EIP-AHA) 
Indicatorul folosit la nivel european este starea de sănătate pozitivă autodeclarată („bună” 
sau „foarte bună”).    

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Sistemul indicatorilor de incluziune socială – Ministerul Muncii 

Publicată INS/Eurostat “Viata femeilor si barbatilor in Romania, 2017” 

Link-uri web https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen_2017/ro_ro/images/pdf/Wo
menMenEurope-DigitalPublication-2017_ro.pdf?lang=ro 
Starea de sănătate auto-declarată pe sexe, vârste și statut ocupațional (hlth_silc_01)    
Starea de sănătate auto-declarată pe sexe, vârste și nivel de educație (hlth_silc_02)    
Starea de sănătate auto-declarată pe sexe, vârste și chintile de venit (hlth_silc_10)    
Starea de sănătate auto-declarată pe sexe, vârste și grad de urbanizare (hlth_silc_18)    
Starea de sănătate auto-declarată pe sexe, vârste și grupuri de țări de origine (hlth_silc_23) 
Starea de sănătate auto-declarată pe sexe, vârste și grupuri de țări de cetățenie 
(hlth_silc_24)   

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/C 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Sex, Grupe de vârstă, Chintile de venit 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Fiind o măsură autodeclarată, indicatorul depinde de percepția subiectivă a respondenților, 
precum și de mediul cultural și social din care aceștia provin. 

Avantaje Indicatorul este considerat o măsură relevantă și fiabilă a stării de sănătate a populațiilor, 
precum și un bun predictor al nevoilor de servicii de sănătate; este util și pentru analiza 
tendințelor și pentru măsurarea disparităților socio-economice.   

 
 

Procentul persoanelor care suferă de o boală cronică sau o problemă de sănătate care durează sau va dura mult timp, în funcție de sex, vârstă 
și chintile de venit – Indicator de consecință  
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen_2017/ro_ro/images/pdf/WomenMenEurope-DigitalPublication-2017_ro.pdf?lang=ro
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen_2017/ro_ro/images/pdf/WomenMenEurope-DigitalPublication-2017_ro.pdf?lang=ro
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Obiectivul general 5.1.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Procentul persoanelor de 16 ani și peste care suferă de o boală cronică sau o problemă de 
sănătate care durează sau va dura mult timp în totalul populației de aceeași vârstă, în 
funcție de sex, vârstă și chintile de venit. Mai este denumit și morbiditate cronică. 
Conceptul este operaționalizat adresându-i respondentului întrebarea dacă suferă de o 
boală cronică sau o problemă de sănătate care durează de cel puțin 6 luni.      

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

EU-SILC 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  EUROSTAT 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2008-2017 (cele mai recente date disponibile) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

OMS; OCDE; Națiunile Unite; Strategia UE „Investiții în sănătate”; Comisia Europeană –DG 
SANCO și DG EMPL legat de Principalii indicatori de sănătate din Europa (ECHI), 
Parteneriatul european pentru inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de 
sănătate (EIP-AHA) 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Sistemul indicatorilor de incluziune socială – Ministerul Muncii 

Publicată Eurostat 

Link-uri web Persoane care suferă de o boală cronică sau o problemă de sănătate de lungă durată, pe  
sexe, vârste și chintile de venit (hlth_silc_11)  
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http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_silc_11&lang=en 
Indicator disponibil la Eurostat pentru alte defalcări: 
Persoane care suferă de o boală cronică sau o problemă de sănătate de lungă durată, pe  
sexe, vârste și statut ocupațional (hlth_silc_04)  
Persoane care suferă de o boală cronică sau o problemă de sănătate de lungă durată, pe  

sexe, vârste și nivel de educație (hlth_silc_05)  

Persoane care suferă de o boală cronică sau o problemă de sănătate de lungă durată, pe  

sexe, vârste și grad de urbanizare (hlth_silc_19) 

Persoane care suferă de o boală cronică sau o problemă de sănătate de lungă durată, pe  

sexe, vârste și chintile de venit [hlth_silc_11] 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/C 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Sex, Grupe de vârstă, Chintile de venit 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Fiind o măsură autodeclarată, indicatorul este afectat într-o anumită măsură de percepția 
subiectivă a respondenților, precum și de mediul cultural și social din care aceștia provin. 
EU-SILC și EHI nu acoperă populația instituționalizată, de exemplu, persoanele care trăiesc 
în centre de îngrijire și asistență medico-socială a căror stare de sănătate este cel mai 
probabil mai proastă decât a populației care trăiește în gospodării. Prin urmare, este foarte 
probabil că, într-o anumită măsură, ambele surse de date subestimează problemele de 
sănătate. Un alt factor care poate influența rezultatele indicatorului este organizarea 
diferită a serviciilor de sănătate între țări sau în interiorul aceleiași țări.   

Avantaje Indicatorul este considerat o măsură relevantă și fiabilă a stării generale de sănătate a 
populațiilor, precum și un bun predictor al prevalenței problemelor de sănătate, al 
inegalităților în starea de sănătate sau al nevoilor de servicii de sănătate; este util și pentru 
analiza tendințelor și pentru măsurarea disparităților socio-economice.   
Indicatorul prezentat reflectă structurile actuale ale populațiilor pe grupe de vârstă; nu sunt 
standardizate în funcție de vârstă la nivelul UE.    

 
 

Procentul persoanelor de 16 ani și peste care nu au putut să consulte un medic specialist, pe chintile de venit – Indicator de rezultat – Output 
Indicator 
 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input Output 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_silc_11&lang=en
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(resurse) 

Obiectivul general 5.1  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.1.1; 5.1.2; 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.1.1.3. 5.1.1.4. 5.1.2.2. 5.1.2.4. 

Definiție Procentul persoanelor de 16 ani și peste care nu au putut să consulte un medic specialist 
după motivul invocat în totalul persoane de 16 ani și peste. 
 
Indicatorul măsoară procentul din populația de 16 ani și peste care declară că nu a putut să 
consulte un medic specialist dintr-unul din următoarele motive: „resurse financiare”; „lista 
de așteptare” și „distanța prea mare” (toate trei categoriile sunt cumulate). Faptul că 
imposibilitatea de a consulta un medic specialist este autodeclarată înseamnă că persoana 
este cea care evaluează dacă a necesitat sau nu un consult sau tratament medical 
(excluzând îngrijirile stomatologice), dar nu a beneficiat de acesta sau nu a încercat să-l 
obțină. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate.  
Nu este raportat de chintile de venit 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

It is relevant and reliable predictor of health care needs in a population.  

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Numărător: Populația cu vârsta de 16 ani și peste care nu a putut consulta un medic 
specialist dintr-unul din următoarele motive: „resurse financiare”; „lista de așteptare” și 
„distanța prea mare” (toate trei categoriile sunt cumulate) *100 
Numitor: Totalul populației cu vârsta de 16 ani și peste 
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/sdg_03_60_esmsip2.htm 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Ancheta asupra calității vieții (EU-SILC) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  EUROSTAT, INS, MMJS 
INS calculează acest indicator de incluziune socială conform HG nr. 488/2005 și trimite 
anual acest indicator către MMJS, dar nu este publicat în raportul "Dimensiuni ale 
incluziunii sociale". 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/sdg_03_60_esmsip2.htm
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Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2007-2016 (cele mai recente date disponibile) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

OMS; OCDE; Națiunile Unite 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Sistemul indicatorilor de incluziune socială – Ministerul Muncii 

Publicată Eurostat 

Link-uri web https://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=sdg_03_60 
Starea de sănătate auto-declarată: nevoi nesatisfăcute de examinare medicală sau 
tratament, pe sexe  
[sdg_03_60] – nu este raportat de chintile de venit 
INS calculează și trimite anual acest indicator către MMJS, dar nu este publicat în raportul 
"Dimensiuni ale incluziunii sociale". 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/C 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Gen, Chintile de venit.  

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Fiind o măsură autodeclarată, indicatorul este afectat într-o anumită măsură de percepția 
subiectivă a respondenților, precum și de mediul cultural și social din care aceștia provin. 

Avantaje Indicatorul este considerat un predictor relevant și fiabil al nevoilor de servicii de sănătate; 
este util și pentru analiza tendințelor și pentru măsurarea disparităților socio-economice.   

 
 

Numărul locuitorilor ce revin la un doctor de familie, în funcție de mediul de rezidență – Indicator de input  
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input  

Obiectivul general 5.1 & 5.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.1.1; 5.3.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.1.1.2; 5.3.1.1; 5.3.1.6 

Definiție Numărul de locuitori (populație rezidentă) într-o perioadă dată împărțit la numărul absolut 
de doctori de familie în aceeași perioadă. Este dezagregat pe medii de rezidență. 

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=sdg_03_60
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Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate. 
Indicatorul publicat de Eurostat este exprimat ca numărul locuitorilor ce revin la un medic 

în general (nu pe medicii de familie) și nu este defalcat pe medii de rezidență. 

[hlth_rs_prs1] - Personal medical (cu excepția asistenților medicali și îngrijitorilor 

profesioniști) după statutul de lucru (Practică, Activ profesional, Licențiat pentru a practica). 

De asemenea, INS publică distribuția medicilor de familie pe medii de rezidență în raportul 
"Activitatea Unitățilorlor Sanitare", unde toate datele necesare par a fi deja disponibile. 
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/activitatea_unitatilor_sanitare
_anul_2017.pdf  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Relevant pentru O.G., O.S.-uri și A.P.-uri. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Numărător: Numărul total al populației rezidente (per total și pe medii de rezidență)  
Numitor: Numărul de doctori de familie (per total și pe medii de rezidență) 
Distribuția personalului sanitar pe medii de rezidență este determinată de repartizarea 
teritorială a unităţilor sanitare (cabinetelor medicilor de familie).  
Este inversul ratei densității medicilor. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Raport: Numărul de locuitori la un medic (medic de familie). 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Statistica sănătății: Activitatea unităţilor sanitare 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili Urmează să fie dezvoltat 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Mediu de rezidență. 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/A 

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/activitatea_unitatilor_sanitare_anul_2017.pdf
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/activitatea_unitatilor_sanitare_anul_2017.pdf
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Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe N/A 

Avantaje Indicatorul ajută la identificarea inegalităților în distribuția resurselor umane din domeniul 
sanitar între mediile de rezidență. 

 

Densitatea medicilor – Indicator de input  
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 5.1. & 5.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.1.1; 5.3.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.1.1.2; 5.3.1.1; 5.3.1.6 

Definiție Numărul de medici la 10.000 de locuitori, măsurat în ultimul an disponibil 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Raport la 1.000 sau 100.000 de locuitori.  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Statistica sănătății: Activitatea unităţilor sanitare 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2005-2017 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

ECHI (Principalii indicatori de sănătate din Europa) – densitatea medicilor la 100.000 de 
locuitori 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 
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Publicată INS, “Activitatea Unitatilor Sanitare” 

Link-uri web http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/activitatea_unitatilor_sanitare
_anul_2017.pdf 
Indicatorul pentru dezvoltare durabilă calculat de INS este numărul de medici la 1000 de 
locuitori, în profil teritorial.  
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT2012/index_IDDT.htm 
SAN104A – Personalul medico-sanitar pe categorii, forme de proprietate, sexe, 
macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete (nu ca raport, doar numărul) 
În Anuarul Statistic al României, indicatorul este calculat ca raport la 10.000 de locuitori. 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni, Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune După tipul de medic (total, medici de familie, medici de specialitate). 
Numărul medicilor de specialitate este calculat ca diferență între numărul total de medici și 
numărul de medici de familie. 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Folosirea raportării la 10.000 de locuitori nu permite compararea indicatorului cu valorile 
cel mai des folosite în raportarea națională/internațională (raportare la 1.000 de locuitori 
sau la 100.000 de locuitori). 

Avantaje Indicatorul ajută la identificarea inegalităților în distribuția resurselor umane din domeniul 
sanitar între regiuni/județe și pe categorii de personal. 

 
 

Densitatea asistenților medicali – Indicator de input  
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 5.1. & 5.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.1.1; 5.3.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.1.1.2; 5.3.1.1; 5.3.1.6 

Definiție Numărul de asistenți medicali la 10.000 de locuitori, măsurat în ultimul an disponibil 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt N/C 

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/activitatea_unitatilor_sanitare_anul_2017.pdf
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/activitatea_unitatilor_sanitare_anul_2017.pdf
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT2012/index_IDDT.htm
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disponibili deja)  

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Raport la 1.000 sau 100.000 de locuitori.  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Statistica sănătății: Activitatea unităţilor sanitare 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2007-2017 
Asistenții medicali cu studii superioare sunt înregistrați în sondajul INS din 2007, în timp ce 
asistenții medicali cu studii medii începând cu anul 2009. 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 

Publicată INS, “Activitatea Unitatilor Sanitare” 

Link-uri web http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/activitatea_unitatilor_sanitare
_anul_2017.pdf 
SAN104A - Personalul medico-sanitar pe categorii, forme de proprietate, sexe, 
macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete (nu ca raport, doar numărul) 
În Anuarul Statistic al României, indicatorul este calculat ca raport la 10.000 de locuitori. 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni, Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/A 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Folosirea raportării la 10.000 de locuitori nu permite compararea indicatorului cu valorile 
cel mai des folosite în sistemele de raportare națională/internațională (raportare la 1.000 
de locuitori sau la 100.000 de locuitori). 

Avantaje Indicatorul ajută la identificarea inegalităților în distribuția resurselor umane din domeniul 
sanitar între regiuni/județe și pe categorii de personal. 

  
 

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/activitatea_unitatilor_sanitare_anul_2017.pdf
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/activitatea_unitatilor_sanitare_anul_2017.pdf
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Cheltuielile curente pentru sănătate ca procent din PIB/ cheltuieli guvernamentale – Input Indicator 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 5.1 & 5.2 & 5.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.1.1; 5.2.2; 5.3.2 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.1.1.1; 5.1.1.2; 5.1.1.4; 5.1.2.4; 5.2.2.2; 5.3.2.5 

Definiție Cheltuielile curente pentru sănătate ca procent din PIB/ cheltuieli guvernamentale 
Cheltuielile totale pentru sănătate – sau cheltuielile curente pentru sănătate – reprezintă 
totalitatea cheltuielile pentru sănătate de la bugetul de stat, bugetele locale, fondurile de 
securitate socială și asigurările medicale voluntare/facultative, cheltuielile instituțiilor fără 
scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei, anumite cheltuieli deductibile, cheltuieli 
directe ale gospodăriilor populației și cheltuielile anumitor unități/instituții nerezidente în 
numele populației rezidente. Cheltuielile de capital și investiții în domeniul sanitar nu sunt 
incluse.     
Cheltuielile curente pentru sănătate se referă la consumul de bunuri și servicii medicale al 
unităților rezidente, indiferent de locul în care se produce consumul (poate fi în restul lumii) 
sau cine plătește pentru el. Astfel, exportul de bunuri și servicii medicale (către unități 
nerezidente) este exclus, în schimb importul de bunuri și servicii medicale pentru consum 
final este inclus.     

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS colectează date pe baza metodologiei ”Sistemul Conturilor de Sănătate” (SCS 2011) prin 
intermediul Chestionarului Comun privind Conturile de Sănătate trimis anual de către toate 
statele membre la Eurostat, OECD și OMS.   

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

”Sistemul Conturilor de Sănătate” (SCS 2011), care este un cadru comun pentru colectarea 
datelor privind sănătatea, stabilit de Eurostat, OECD și OMS. SCS împărtășește obiectivele 
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Sistemului conturilor naționale (SCN). 
Setul principal de tabele SCS abordează trei întrebări de bază: i) ce fel de bunuri și servicii 

de sănătate sunt consumate; ii) ce furnizori de servicii medicale le oferă și; iii) ce scheme de 

finanțare sunt utilizate pentru a le furniza? 

Cheltuielile pentru sănătate sunt înregistrate în raport cu Clasificarea Internaţională a 
Conturilor de Sănătate (ICHA), care definesc: 
        • cheltuielile pentru servicii medicale după schema de finanțare (ICHA-HF) - care 

clasifică tipurile de aranjamente de finanțare prin care oamenii obțin servicii de sănătate; 

schemele de finanțare ale serviciilor medicale includ plățile directe ale gospodăriilor pentru 

servicii și bunuri și aranjamentele de finanțare ale terților; 

        • cheltuielile pentru servicii medicale după funcție (ICHA-HC) - care detaliază 

împărțirea cheltuielilor pentru servicii medicale urmărind scopul activităților medicale - 

cum ar fi îngrijirea curativă, îngrijirea reabilitară, îngrijirea pe termen lung sau îngrijirea 

preventivă; 

        • cheltuielile pentru servicii medicale după furnizor (ICHA-HP) - care clasifică unitățile 
care contribuie la furnizarea de bunuri și servicii de sănătate - cum ar fi spitalele, spațiile 
rezidențiale, serviciile medicale ambulatorii, serviciile auxiliare sau comercianții de bunuri 
medicale. 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  Eurostat, INS din surse administrative (Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății, Casa 
Națională de Asigurări de Sănătate) și surse proprii (Activitatea unităţilor sanitare, Ancheta 
bugetelor de familie), OECD, OMS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2011 – 2016 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

EUROSTAT, OCDE, OMS – cadrul comun al Sistemului Conturilor de Sănătate – SHA 2011 
ECHI (Principalii indicatori de sănătate din Europa) 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

În legătură cu Programul de Guvernare 2018-2020 

Publicată EUROSTAT, OECD, OMS 

Link-uri web Doar OMS publică datele ca procent din Cheltuieli publice totale (CPT): Cheltuieli curente 
pentru sănătate (CCS) după schema de finanțare, ca % din PIB și CPT. 
http://apps.who.int/nha/database/Select/Indicators/en (indicatori NHA) 
 

http://apps.who.int/nha/database/Select/Indicators/en
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Eurostat publcă datele cu privire la  Cheltuielile totale pentru sănătate după schema de 
finanțare, funcție și furnizor, cu o unitate de măsură similară bazei de date OMS (cu 
excepția % din cheltuielile guvernamentale). 
[hlth_sha11_hf] - Cheltuieli pentru sănătate după schema de finanțare 
[hlth_sha11_hc] - Cheltuieli pentru sănătate după funcție 
[hlth_sha11_hp] - Cheltuieli pentru sănătate după furnizor 
 
OECD: Cheltuieli pentru sănătate și finanțare - după schema de finanțare, funcție, furnizor 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SHA  
Unitate de măsură disponibilă: mil. EUR actual/ constant / moneda națională/ PCS/ PPC; 
EUR actual/ constant / moneda națională/ PCS/ PPC pe cap de locuitor; % din PIB; % din 
CCS; % of CPT (doar OMS). 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/C 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Cheltuielile curente pentru sănătate de la bugetele locale pot fi subestimate din cauza lipsei 
datelor centralizate și a informațiilor insuficiente despre acest tip de cheltuieli în execuția 
bugetară. 
Cheltuielile cu asigurările private de sănătate pot fi subestimate, mai ales pentru ONG-uri.  

Avantaje Indicatorul oferă o sinteză a fluxurilor de finanțare și de cheltuieli înregistrate în 
funcționarea unui sistem de sănătate. Cadrul metodologic comun folosit de cele trei 
organizații internaționale asigură comparabilitatea între țări. 

 
 

Plăți directe ale gospodăriilor populației pentru îngrijirea sănătății pe cap de locuitor, PPP (dolar internațional la cota actuală) – Indicator de 
input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 5.1 & 5.2 & 5.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.1.1; 5.1.2; 5.2.2; 5.3.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.1.1.1; 5.1.1.2; 5.1.1.4; 5.1.2.4; 5.2.2.2; 5.3.1.1 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SHA
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Definiție Plățile directe ale gospodăriilor populației se referă la plata directă pentru bunuri și servicii 
medicale din venitul principal al gospodăriei sau din economiile gospodăriei, plata fiind 
efectuată de utilizator la momentul achiziționării bunurilor sau al utilizării serviciilor. 
Indicatorul poate fi calculat incluzând sau excluzând co-plățile. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS colectează datele pe baza metodologiei "Sistemul conturilor de sănătate" (SCS 2011) 
prin intermediul chestionarului comun trimis anual de către toate statele membre la 
Eurostat, OCDE și OMS. 
Date din surse administrative (Casa Națională de Asigurări de Sănătate) și date de anchetă 
(Studiul bugetelor de familie). 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

”Sistemul Conturilor de Sănătate” (SCS 2011), care este un cadru comun pentru colectarea 
datelor privind sănătatea, stabilit de Eurostat, OECD și OMS. SCS împărtășește obiectivele 
Sistemului conturilor naționale (SCN). 
Setul principal de tabele SCS abordează trei întrebări de bază: i) ce fel de bunuri și servicii 

de sănătate sunt consumate; ii) ce furnizori de servicii medicale le oferă și; iii) ce scheme de 

finanțare sunt utilizate pentru a le furniza? 

Datele privind cheltuielile din Sistemul Conturilor de Sănătate sunt estimate pe baza datelor 
din Acheta Bugetelor de Familie (INS).  

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  Eurostat, OECD, OMS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2011-2016. 
Datele pentru anul 2017 vor fi disponibile la sfârșitul anului 2019. 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

EUROSTAT, OCDE, OMS – cadrul comun al Sistemului Conturilor de Sănătate – SHA 2011 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 
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Publicată EUROSTAT, baza de date OMS  

Link-uri web Eurostat: [hlth_sha11_hf] - Cheltuieli pentru sănătate după schema de finanțare. Se 
calculează pentru schema de finanțare a sistemului de sănătate pentru plățile directe ale 
gospodăriilor (incluzând sau excludând mecanisme de împărţire a costurilor). 
OMS: Plăți directe ale gospodăriilor populației (incluzând mecanisme de împărţire a 

costurilor). 

OECD: Nu prezintă separat schema de finanțare voluntară, respectiv pe cea directă.  

Unitate de măsură disponibilă: mil. EUR actual/ constant / moneda națională/ PCS/ PPC; 
EUR actual/ constant / moneda națională/ PCS/ PPC pe cap de locuitor; % din PIB; % din 
CCS; % of CPT (doar OMS). 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/C 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Nu include plățile informale. 

Avantaje Cadrul metodologic comun folosit de cele trei organizații internaționale asigură 
comparabilitatea între țări. 

 
 

Ponderea populației asigurate integral pentru costurile de asistență medicală primară și pentru medicamentele prescrise în asistența medicală 
primară, în totalul populației rezidente din România – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 5.1  & 5.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.1.1; 5.3.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.1.1.2; 5.3.1.1; 5.1.3.6 

Definiție Ponderea populației asigurate integral pentru costurile de asistență medicală primară și 
pentru medicamentele prescrise în asistența medicală primară în totalul populației cu 
domiciliul în România  reprezintă numărul total al persoanelor înscrise pe listele medicilor 
de familie (fără a cuprinde persoanele beneficiare ale pachetului minimal) într-un an 
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raportat la populația după domiciliu la 1 iulie din anul de referință și se exprimă în 
procente. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Acoperirea financiară universală reprezintă una din caracteristicile țărilor cu un sistem de 
îngrijire primară solid. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Indicator recomandat de Comisia Europeană (2017) -  
https://ec.europa.eu/health/expert_panel/sites/expertpanel/files/docsdir/opinion_primary
care_performance_en.pdf 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele Casa Națională de Asigurări de Sănătate 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Sisteme de raportare adminitsrativă 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS calculează acest indicator al incluziunii sociale conform HG nr. 488/2005 și trimite anual 
acest indicator către MMJS, dar nu este publicat în raportul "Dimensiuni ale incluziunii 
sociale". 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Județe, Regiuni 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 
 

Puncte slabe Numitorul poate include și cetățenii și rezidenții care trăiesc în țară sau în străinătate la 
momentul măsurătorii. 
INS calculează acest indicator fără defalcări pe grupe de vârstă sau sexe.  

https://ec.europa.eu/health/expert_panel/sites/expertpanel/files/docsdir/opinion_primarycare_performance_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/expert_panel/sites/expertpanel/files/docsdir/opinion_primarycare_performance_en.pdf
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Avantaje Poate fi considerat un indicator indirect pentru măsurarea gradului de acoperire al îngrijirii 
primare în rândul populației. 

 
 
 

O.G. 5.2. Îmbunătățirea acordării serviciilor de sănătate în zone specifice relevante pentru grupurile sărace și 
vulnerabile 

 

Ponderea copiilor născuți de mame adolescente, în totalul născuților – Indicator de consecință 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 5.2. 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Ponderea copiilor născuți de mame adolescente în totalul nou născuților reprezintă 

numărul de nou născuți dintr-un an ai căror mame aveau, la momentul nașterii, vârsta de 

10-19 ani, raportat la totalul născuților vii în anul de referință. 

Vârsta adolescenților folosită pentru acest indicator este definită de OMS. 

 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 
 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Anchetă privind rata natalității pe baza datelor administrative de la oficiile de stare civilă. 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS 
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Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 1994-2017 (cel mai recent an disponibil) 

Datele din 2013, 2014 și 2015 sunt considerate "revizuite" în sensul că datele finale 
absolute ale nașterilor vii înregistrate în anul T au fost actualizate cu nașteri vii înregistrate 
cu întârziere în anii (T + 1), (T + 2) și primele patru luni ale lui (T + 3), dar care au avut loc în 
anul T. 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Sistemul indicatorilor de incluziune socială – Ministerul Muncii 

Publicată Este publicat doar numărul de copii născuți din mame adolescente, dar ponderea în 
numărul total de nou-născuți poate fi ușor calculată. 

Link-uri web INS: 

POP201B - Nascuti vii pe grupe de varsta ale tatalui si grupe de varsta ale mamei, 

macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete 

Până în anul 2011, numărul nașterilor vii a inclus și copiii nou-născuți ai căror mame au 

reședința permanentă în România și a căror naștere a fost înregistrată la oficiile de stare 

civilă din România. Începând cu anul 2012 se includ și nou-născuții ai căror mame au 

reședința permanentă sau reședința obișnuită în România. 

POP201I - Nascuti vii cu resedinta obisnuita in Romania pe grupe de varsta ale tatalui si 

grupe de varsta ale mamei, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete 

Datele sunt disponibile incepand cu anul 2012. 
Pentru anii 2012 si 2013 au fost inclusi numai nascutii-vii care s-au nascut in Romania, 
indiferent de tara de resedinta obisnuita, ai caror mame aveau la momentul nasterii 
domiciliul in Romania, iar repartizarea lor teritoriala s-a facut dupa domiciliul mamei. 
Incepand cu anul 2014 sunt inclusi numai nascutii-vii ai caror mame aveau resedinta 
obisnuita in Romania si a caror nastere a fost inregistrata la Oficiile de Stare Civila din 
Romania. 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Mediu de rezidență (rural/urban) 
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Împărțirea teritorială a fost făcută după reședința permanentă sau obișnuită a mamei 
(părintelui) sau reprezentantului legal. 
Reşedinţa obişnuită reprezintă locul în care o persoană îşi petrece în mod obişnuit perioada 
zilnică de odihnă, fără a ţine seama de absenţele temporare pentru recreere, vacanţe, vizite 
la prieteni şi  rude,  afaceri,  tratamente  medicale  sau  pelerinaje  religioase.  Reşedinţa 
obişnuită poate să fie aceeaşi cu domiciliul sau poate să difere. 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Este posibil ca nașterile neraportate (de multe ori asociate adolescentelor din categoriile 
vulnerabile) să nu se reflecte în statistici. 

Avantaje Indicatorul este util pentru a determina numărul de de nou-născuți dintr-un an calendaristic 
care s-ar putea încadra într-o categorie cu risc ridicat de excluziune socială – mame 
adolescente. 

 
 

 
Rata de succes a tratamentului tuberculozei – Indicator de consecință 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 5.2. 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Conform definiției OMS, rata de succes a tratamentului tuberculozei reprezintă procentul 
din totalul cazurilor noi de tuberculoză (sau cazuri noi și recidive în anumite țări) 
înregistrate într-un an în cadrul unui program național de control al tuberculozei, care au 
finalizat cu succes tratamentul, cu sau fără confirmarea bacteriologică a succesului 
(„vindecat” respectiv „tratament complet”). 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 
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Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele Ministerul Sănătății – Institutl Național de Pneumologie “Marius Nasta” Unitatea de 
implementare a Programului Național Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Registrul național TB (electronic). 
Datele sunt trimise la OMS care calculează rata de succes a tratamentului tuberculozei.. 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  Dispensare TBC  

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2000-2018 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC); Organizația Mondială a Sănătății 
(OMS); Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (MDG) 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Planul Strategic Naţional de Control al Tuberculozei 2015-2020 

Publicată OMS, ECDC 

Link-uri web SH.TBS.CURE.ZS - Rata de succes a tratamentului tuberculozei (OMS), Organizația Mondială 
a Sănătății, Raportul Global pentru Tuberculoză 
https://data.worldbank.org/indicator/SH.TBS.CURE.ZS   
http://www.who.int/tb/country/data/profiles/en/ 
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/ecdc-tuberculosis-surveillance-
monitoring-Europe-2018-19mar2018.pdf  
http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2017/03/analiza-de-situatie-tbc-2017-
modificata-2.pdf  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Nu 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Vârstă, sex, confirmarea bacteriologică, rezistența la medicamente (susceptibil la 
medicamente și tratat cu medicamente de primă linie, rezistent la medicamente și tratat cu 
un regim de linia a doua), statutul HIV, istoricul tratamentului anterior (nou și recidivă, 
tratat anterior fără recidivă). 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Chiar și când tratamentul este de calitate, ratele de succes ale tratamentului raportate vor 
fi mari doar dacă sistemul de informații de rutină funcționează bine. Rata de succes a 
tratamentului va fi afectată dacă rezultatul final al tratamentului nu este înregistrat pentru 

https://data.worldbank.org/indicator/SH.TBS.CURE.ZS
http://www.who.int/tb/country/data/profiles/en/
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/ecdc-tuberculosis-surveillance-monitoring-Europe-2018-19mar2018.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/ecdc-tuberculosis-surveillance-monitoring-Europe-2018-19mar2018.pdf
http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2017/03/analiza-de-situatie-tbc-2017-modificata-2.pdf
http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2017/03/analiza-de-situatie-tbc-2017-modificata-2.pdf
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toți pacienții (inclusiv cei care se transferă de la o unitate la alta)/ (website MDG, selecția 
indicatorilor) 

Avantaje Rata de succes a tratamentului tuberculozei oferă un indicator util al calității serviciilor de 
sănătate. O rată scăzută sugerează că pacienții infecțioși nu beneficiază de tratament 
adecvat. În completarea ratei de succes a tratamentului tuberculozei vine rata de depistare 
care arată dacă strategia de depistare a cazurilor și referire în tratament oferă un grad de 
acoperire adecvat.   

 
 

Rata mortalității infantile - Indicator de consecință 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 5.2. 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Rata mortalității infantile reprezintă numărul de decese în vârstă de sub 1 an dintr-un an 
raportat la numărul de născuți-vii din același an și se exprimă în numărul de decese în 
vârstă de sub 1 an la 1000 de născuți-vii din același an 
Rata mortalității infantile se calculează împărțind numărul de decese în vârstă de sub 1 un 
la numărul de născuți-vii din același an și înmulțind cu 1000. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Numărul de decese ale copiilor sub vârsta de un an la 1.000 de nașteri vii din același an. 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Anchetă privind rata mortalității pe baza datelor administrative de la oficiile de stare civilă 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS 
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Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 1994-2016 (cel mai recent an disponibil) 
Datele din 2013, 2014 și 2015 sunt considerate "revizuite" în sensul că datele finale 
absolute ale evenimentelor demografice vitale (decese ale copiilor mai mici de 1 an și 
nașteri vii) înregistrate în anul T au fost actualizate cu nașteri vii înregistrate cu întârziere în 
anii (T + 1), (T + 2) și primele patru luni ale lui (T + 3), dar care au avut loc în anul T. 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

OMS; Națiunile Unite; EUROSTAT 
ECHI (Principalii indicatori de sănătate din Europa) 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C  

Publicată INS  

Link-uri web https://cnsisp.insp.gov.ro/wp-content/uploads/2018/03/BI-Mortalitatea-Infantila-an-
2016.pdf 
POP209A - Rata mortalitatii infantile pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare si judete 
Până în 2011: copii decedați sub 1 an/ născuți-vii ale căror mame (îndrumători legali) au 

reședința permanentă în România. 

Începând din 2012: copii decedați sub 1 an/ născuți-vii ale căror mame (îndrumători legali) 
au fie reședința permanentă, fie reședința obișnuită în România. 
 
POP209B - Rata mortalitatii infantile pentru decedatii cu resedinta obisnuita in Romania, pe 
medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete. 
Datele sunt disponibile începând cu 2012. 
2012-2013: copii decedați sub 1 an/ născuți-vii ale căror mame (îndrumători legali) au 
reședința permanentă în România și a căror naștere/ deces a avut loc în România, 
indiferent de țara în care are de reședința obișnuită. 
Începând din 2014: doar copii decedați sub 1 an/ născuți-vii ale căror mame (îndrumători 
legali) au reședința obișnuită în România. Pentru a fi luate în considerare, nașterile trebuie 
înregistrate la oficiile de stare civilă din România. 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni, Județe, rural/urban 
Împărțirea teritorială a fost făcută după reședința permanentă sau obișnuită a mamei 
(părintelui) sau reprezentantului legal. 

https://cnsisp.insp.gov.ro/wp-content/uploads/2018/03/BI-Mortalitatea-Infantila-an-2016.pdf
https://cnsisp.insp.gov.ro/wp-content/uploads/2018/03/BI-Mortalitatea-Infantila-an-2016.pdf
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Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Atunci când se folosește o cifră globală, indicatorul poate ascunde inegalități între regiuni 
sau categorii sociale; nu va reflecta, de asemenea, mortalitatea în rândul copiilor născuți în 
afara unităților spitalicești sau neînregistrați de la naștere până la momentul decesului.    

Avantaje Mortalitatea infantilă este de obicei acceptată ca un indicator care înregistrează atât 
condițiile de trai, cât și gradul de acoperire al calității asistenței medicale dintr-o țară. 

 
 

Gradul de acoperire al programului național de screening pentru cancerul de col uterin – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 5.2 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.2.1; 5.2.3 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.2.1.3;  5.2.3.5 

Definiție Indică, pe baza autoevaluării, gradul de acoperire al programului național de screening 
pentru cancerul de col uterin în țările care au răspuns „da” la întrebarea „Vă rugăm să 
indicați dacă există un program național de screening adresat populației generale, pentru 
următoarele tipuri de cancer:  col uterin” din NCD Country Capacity Survey al OMS.  
Apoi respondentului i se cere să indice gradul de acoperire al programului:  „Sub 10%”, 
„între 10% și 50%”, „peste 50%, dar sub 70%”, sau „70% sau peste”.    

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele Ministerul Sănătății, OMS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

OMS - NCD Country Capacity Survey (anchetă cu privire la bolile nestransmisibile) 
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Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  OMS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

O dată la 2 ani 

Ani disponibili 2015, 2017 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

OMS 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

În legătură cu obiectivul 9 (Programul de Guvernare 2018-2020); 

Publicată OMS – depozit de date Observatorul Global pentru Sănătate 

Link-uri web Screening pentru cancerul de col uterin:  
http://apps.who.int/gho/data/view.main.UHCCERVICALCANCERv 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/C 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Este posibil ca evaluarea făcută de respondenți să fie părtinitoare sau să se bazeze pe date 
incomplete (e.g. testele de screening pentru cancer făcute din bugetul propriu, la cerere, nu 
se încadrează la screening acoperit prin programul național). 

Avantaje Nu există nici o anchetă generală, periodică, privind sănătatea, nici un sistem de 
supraveghere a cancerului de col uterin; în absența lor, singurul mod de a obține date 
despre gradul de acoperire al testelor de screening este pe baza estimărilor calitative ale 
specialiștilor. 

 
 

Prevalența măsurilor moderne de contracepție (%) – Indicator de rezultat       
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 5.2 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.2.1; 5.2.3 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.2.1.3; 5.2.3.7 

Definiție Procentul femeilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani, căsătorite sau care trăiesc în 

http://apps.who.int/gho/data/view.main.UHCCERVICALCANCERv
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uniune consensuală, care folosesc în prezent, sau al căror partener folosește, cel puțin o 
metodă modernă de contracepție, în totalul femeilor din aceeași categorie de vârstă care 
sunt în prezent căsătorite sau trăiesc într-o uniune consensuală.   
Metodele moderne de contracepție includ: sterilizarea feminină și masculină, contraceptive 
hormonale orale, dispozitive intrauterine (DIU), prezervativul pentru bărbați, contraceptive 
injectabile, implantul contraceptiv (inclusiv Norplant), metode de barieră, prezervativul 
pentru femei și contracepția de urgență.   

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate.  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Prevalența măsurilor de contracepție este un indicator al sănătății, populației, dezvoltării și 
emancipării femeilor. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Strategia de măsurare a OMS: Datele sunt derivate dintr-o analiză a micro-datelor din 
Demographic and Health Surveys (DHS), Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS) și 
Reproductive Health Surveys (RHS) care sunt publice, utilizând definițiile standard ale 
indicatorilor așa cum sunt acestea publicate în documentația DHS, MICS și RHS. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele Ministerul Sănătății, OMS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

OMS Monitorul pentru echitate în sănătate: Ancheta pe gospodării (Date pe un eșantion de 
cercetare reprezentativ la nivel național) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  OMS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

N/C 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

OMS - Health Equity Monitor 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată OMS – depozit de date Observatorul Global pentru Sănătate 

Link-uri web Indicatorul este disponibil pentru alte țări, având următoarele defalcări: Vârsta, Nivelul de 
educație, Chintile de venit, Mediul de rezidență, Locația geografică. 
http://apps.who.int/gho/data/node.imr.cpmo?lang=en 
Prevalența măsurilor de contracepție (indiferent de metoda folosită - tradițională sau 
modernă) - 2005 

http://apps.who.int/gho/data/node.imr.cpmo?lang=en
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Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/C 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Diferențele de design și implementare a anchetei, precum și diferențele de formulare a 
chestionarelor de anchetă și de administrare a acestora pot afecta comparabilitatea datelor 
la nivel european sau mondial. De exemplu, există anumiți factori care pot afecta datele: 
gama de metode contraceptive incluse, caracteristicile respondenților, intervalul de timp 
folosit pentru măsurarea prevalenței măsurilor de contracepție, fluctuațiile de eșantionare 
etc. 

Avantaje Prevalența măsurilor de contracepție este un indicator al sănătății, populației, dezvoltării și 
emancipării femeilor. Informații complementare pot fi obținute din indicatorii „prevalența 
metodelor de contracepție tradiționale %” și „procentul persoanelor care nu au putut avea 
acces la un serviciu de planificare familială”. 

 
 

Gradul de acoperire al tratamentelor pentru tuberculoză – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 5.2 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.2.4 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.2.4.1; 5.2.4.2. 

Definiție 
 

Numărul cazurilor de TBC, noi și recidive, notificate și tratate pe parcursul unui an, 
împărțit la numărul estimat de cazuri de TBC incidente din același an, exprimat 
procentual (OMS)    

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 
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Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele Ministerul Sănătății – Institutul Național de Pneumologie “Marius Nasta”  

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Bază de date online a Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control al 
Tuberculozei 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  Unitatea de implementare a Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control al 
Tuberculozei 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 1990-2017 (cel mai recent an disponibil), 2002 – 2017 (baza de date OMS) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

OMS, ECDC 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

În legătură cu obiectivul 15 (Programul de Guvernare 2018-2020); 

Publicată OMS  

Link-uri web Raportul Global pentru Tuberculoză 2018 (date din 2017):   
https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/  
Indicator OMS: Gradul de acoperire al tratamentelor pentru toate tipurile de tuberculoză 
http://apps.who.int/gho/data/node.country.country-ROU?lang=en 
Profilurile țărilor din punct de vedere al tuberculozei (OMS): 
https://www.who.int/tb/country/data/profiles/en/ 
Indicatorul a fost cunoscut anterior ca "Rata de detectare a cazurilor de TB" (până în 2016).  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/C 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Rata de depistare pentru toate formele de TBC nu se folosește pentru planificare. OMS nu 
recomandă țărilor să își stabilească ținte specifice privind acoperirea tratamentului pentru 
tuberculoză pentru toate formele de TBC, deoarece numitorul (numărul estimat de cazuri 
de tuberculoză incidente într-un an calendaristic) nu se poate măsura direct și astfel există 
un grad ridicat de nesiguranță legată de adevărata sa valoare. 

Avantaje Oferă o idee despre eficiența programelor naționale de control al tuberculozei în ce 
privește identificarea, diagnosticarea și tratarea persoanelor cu TBC. 

 
 

https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/
http://apps.who.int/gho/data/node.country.country-ROU?lang=en
https://www.who.int/tb/country/data/profiles/en/
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Gradul de acoperire al imunizării complete în rândul persoanelor cu vârsta de un an – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 5.2 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.2.2 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.2.2.5 

Definiție Procentul copiilor în vârstă de 1 an care au primit o doză de vaccin Bacille Calmette-Guérin 
(BCG), trei doze de vaccin antipoliomielită, trei doze de vaccin combinat difterie, tetanus 
toxoid și pertussis (DTP3) și o doză de vaccin antirujeolic.     

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate.   
Indicatorul poate fi calculat din gradul de acoperire deja raportat oficial (de către guvern) 
pentru fiecare subindicator (date UHC), dar OMS și UNICEF recomandă un sondaj de înaltă 
calitate pentru confirmarea nivelurilor de acoperire raportate. 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Nu s-a efectuat nicio anchetă în gospodării reprezentativă la nivel național în ultimii 5 ani 
pentru a confirma gradele de acoperire raportate. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Numărătorul: Numărul copiilor cu vârsta cuprinsă între 12 și 23 de luni care au primit o 
doză de vaccin BCG, trei doze de vaccin antipolio, trei doze de vaccin DTP3 și o doză de 
vaccin antirujeolic.  
Numitor: Totalul copiilor cu vârsta cuprinsă între 12 și 23 de  luni incluși în statistică 
Precizare din partea OMS: În unele țări, vârsta de 12-23 de luni a fost ajustată pentru a se 
alinia la vârstele de vaccinare naționale alternative (18-29 luni sau 15-26 luni). 
Datele sunt derivate dintr-o analiză nouă a micro-datelor din Demographic and Health 
Surveys (DHS), Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS) și Reproductive Health Surveys 
(RHS) care sunt publice, utilizând definițiile standard ale indicatorilor așa cum sunt acestea 
publicate în documentația DHS, MICS și RHS.   

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele Ministerul Sănătății, OMS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Date administrative pe baza rapoartelor furnizorilor de servicii și anchetelor cu itemi despre 

istoricul vaccinării copiilor reprezintă principalele surse de date empirice privind gradul de 

acoperire al imunizării. 

Sistemul de raportare al serviciilor/ facilităților ("date administrative"): Rapoarte privind 
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vaccinările administrate pe o anumită perioadă (de obicei 1 lună), efectuate de furnizorii de 

servicii (de exemplu, centre de sănătate zonale, echipe de vaccinare, medici) sunt utilizate 

ca estimări bazate pe registrele serviciilor/ faciităților. 

Anchetele în gospodării: Itemii din sondaj corespund istoricului imunizării copiilor, 

determinați fie prin analizarea înregistrărilor imunizărilor din gospodărie, prin chestionarea 

îngrijitorului copilului (reamintire), fie prin amândouă. Cele trei surse principale de anchetă 

a gospodăriilor sunt: ancheta cluster Programului Extins de Imunizare (EPI), Studiul de 

indicatori multipli în cuiburi UNICEF (MICS) și Studiul Demografic şi de Sănătate (DHS). 

Datele privind acoperirea națională sunt raportate anual către OMS și UNICEF, care publică 
datele în Acoperirea universală a sănătăţii (UHC). 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  OMS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual (date pentru anul precedent)  

Ani disponibili UHC: 1985 – 2017 (pentru Pol3 & DTP3), 1983 – 2017 (pentru MCV1), 1986 – 2017 (pentru 
BCG) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

OMS – Health Equity Monitor, ECHI (Principalii indicatori de sănătate în Europa) – o parte 
din indicatorii de la Gradul de acoperire al imunizării copiilor – HIHSI029 (numai anumite 
boli infecțioase ale copilăriei corespund) 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată OMS Acoperirea universală a sănătăţii (UHC) 

Link-uri web Indicatorul (de la Health Equity Monitor) este disponibil pentru alte țări, având următoarele 
defalcări: nivelul de educație al mamei, chintile de venit, mediul de rezidență, sexul, 
localizarea geografică. 
http://apps.who.int/gho/portal/uhc-service-coverage-v3.jsp 
Un alt indicator Imunizarea completă a copilului este calculat dintr-un set de indicatori, pe 
baza datelor UHC. O parte a acestor subindicatori poate fi utilizată pentru a calcula 
indicatorul nostru, dar pe baza datelor UHC (2016 disponibil): 
http://apps.who.int/gho/portal/uhc-cabinet-wrapper-v2.jsp?id=1010103  
Subindicatori, pe baza datelor UHC, în tendință: 
 (%):  

Gradul de acoperire al vaccinării împotriva rujeolei, prima doză 

• Gradul de acoperire al imunizării împotriva BCG în rândul copiilor de 1 an (%): 

http://apps.who.int/gho/portal/uhc-service-coverage-v3.jsp
http://apps.who.int/gho/portal/uhc-cabinet-wrapper-v2.jsp?id=1010103
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http://apps.who.int/gho/data/node.imr.WHS4_543?lang=en 

• Gradul de acoperire al vaccinării împotriva rujeolei, prima doză (MCV1), în rândul 
copiilor de 1 an (%): http://apps.who.int/gho/data/node.imr.WHS8_110?lang=en   

• Gradul de acoperire al vaccinării împotriva poliomelitei (Pol3), în rândul copiilor de 
1 an (%): http://apps.who.int/gho/data/node.imr.WHS4_544?lang=en  

• Gradul de acoperire al vaccinării împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive 
(DTP3), în rândul copiilor de 1 an (%): 
 http://apps.who.int/gho/data/node.imr.WHS4_100?lang=en    

Subindicatori, în tendință, 1998 – 2017, pe baza estimărilor OMS & UNICEF (WUENIC): 
http://apps.who.int/gho/data/node.wrapper.immunization-cov?x-country=ROU  
Subindicatori (Procentul populației țintă vaccinate, după fiecare antigen) în tendință, 1985 – 
2017, pe baza estimărilor oficiale ale țărilor sau OMS & UNICEF: 
 http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/  
Detalii privind sursele de date ale estimărilor OMS și UNICEF privind gradul de acoperire al 
imunizării la nivel național, în România: 
 https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/rou.pdf  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/C 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Estimările gradului de acoperire bazate pe date administrative sunt afectate în principal de 
erori la nivelul numărătorului (copiii vaccinați) și al numitorului (populația țintă). În schimb, 
datele din anchetă au următoarele dezavantaje: lipsa de actualitate a datelor, drept care  
nu se poate interveni la timp cu programul, intervale de încredere mai largi decât s-a dorit, 
intervievatori insuficient instruiți și supervizare deficientă, lipsa informațiilor despre 
performanța programului la nivel local, erorile cauzate de memoria respondentului. 

Avantaje Datele administrative oferă informații mai actuale și pot scoate la suprafață probleme 
legate de furnizarea serviciului (e.g. crize de vaccin) din timp. În schimb, datele din anchetă 
permit estimarea gradului de acoperire al imunizării și în cazurile în care populația țintă 
este necunoscută; de asemenea, includ și vaccinarea administrată în sectorul privat. 
Imunizarea constituie o componentă esențială a reducerii mortalității copiilor sub 5 ani. 
Estimările gradului de acoperire al imunizării sunt folosite pentru a monitoriza acoperirea 
programului de vaccinare, pentru a ghida eforturile de eradicare și eliminare a bolilor, 
pentru a identifica zonele din programul de vaccinare care necesită resurse și atenție 
suplimentare și pentru a evalua nevoia introducerii de noi vaccinuri în programele de 

http://apps.who.int/gho/data/node.imr.WHS4_543?lang=en
http://apps.who.int/gho/data/node.imr.WHS8_110?lang=en
http://apps.who.int/gho/data/node.imr.WHS4_544?lang=en
http://apps.who.int/gho/data/node.imr.WHS4_100?lang=en
http://apps.who.int/gho/data/node.wrapper.immunization-cov?x-country=ROU
http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/rou.pdf
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vaccinare naționale și locale. În general, este un bun indicator al performanței sistemului de 
sănătate.    
Gradul de acoperire al vaccinării antirujeolice este unul dintre indicatorii care reflectă 
progresul înregistrat către Obiectivul de dezvoltare al mileniului nr. 4: reducerea 
mortalității infantile. 

 
 

Gradul de acoperire al vaccinării împotriva pojarului în rândul persoanelor cu vârsta de un an – Indicator de rezultat  
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 5.2 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.2.2 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.2.2.5 

Definiție Procentul copiilor cu vârsta de un an care au primit cel puțin o doză de vaccin împotriva 
pojarului într-un an 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate.   
Indicatorul gradului de acoperire al vaccinării MCV1 (date UHC) este disponibil din surse 
oficiale de date (guvern), dar OMS și UNICEF recomandă un sondaj de înaltă calitate pentru 
confirmarea nivelurilor de acoperire raportate. 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Nu s-a efectuat nicio anchetă în gospodării reprezentativă la nivel național în ultimii 5 ani 
pentru a confirma gradele de acoperire raportate. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Numărătorul: Numărul copiilor cu vârsta x care au primit o doză de vaccin antirujeolic  
Numitor: Totalul copiilor cu vârsta x incluși în statistică 
Precizare din partea OMS: În țările în care calendarul național de vaccinare recomandă ca 
prima doză de vaccin antirujeolic să fie administrată la 12 luni sau mai târziu în funcție de 
epidemiologia bolii în țara respectivă, gradul de acoperire reflectă procentul copiilor care 
au primit prima doză de vaccin antirujeolic conform recomandărilor. 
În România, prima doză de vaccin antirujeolic se recomandă copiilor cu vârste între 12 și 15 
luni, în timp ce a doua – copiilor cu vârste între 4 și 6 ani. A doua doză poate fi totuși 
administrată mai devreme cu condiția să fi trecut cel puțin 28 de zile de la administrarea 
primei doze. 
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Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele Ministerul Sănătății, OMS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Date administrative pe baza rapoartelor furnizorilor de servicii și anchetelor cu itemi despre 

istoricul vaccinării copiilor reprezintă principalele surse de date empirice privind gradul de 

acoperire al imunizării. 

Sistemul de raportare al serviciilor/ facilităților ("date administrative"): Rapoarte privind 

vaccinările administrate pe o anumită perioadă (de obicei 1 lună), efectuate de furnizorii de 

servicii (de exemplu, centre de sănătate zonale, echipe de vaccinare, medici) sunt utilizate 

ca estimări bazate pe registrele serviciilor/ faciităților. 

Anchetele în gospodării: Itemii din sondaj corespund istoricului imunizării copiilor, 

determinați fie prin analizarea înregistrărilor imunizărilor din gospodărie, prin chestionarea 

îngrijitorului copilului (reamintire), fie prin amândouă. Cele trei surse principale de anchetă 

a gospodăriilor sunt: ancheta cluster Programului Extins de Imunizare (EPI), Studiul de 

indicatori multipli în cuiburi UNICEF (MICS) și Studiul Demografic şi de Sănătate (DHS). 

Datele privind acoperirea națională sunt raportate anual către OMS și UNICEF, care publică 
datele în Acoperirea universală a sănătăţii (UHC). 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  OMS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual (date pentru anul precedent)  

Ani disponibili 1983/1985 – 2017 (pentru MCV1) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

OMS – Health Equity Monitor 
ECHI (Principalii indicatori de sănătate în Europa) – Gradul de acoperire al vaccinării copiilor 
(procentul copiilor vaccinați împotriva pojarului) – se referă la procentul copiilor care ajung 
la vârsta de 2 ani și au fost vaccinați integral împotriva pojarului (1 doză). 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată OMS Acoperirea universală a sănătăţii (UHC) 

Link-uri web Gradul de acoperire al vaccinării împotriva rujeolei, prima doză (MCV1), în rândul copiilor 
de 1 an (%), pe baza datelor UHC: 
 http://apps.who.int/gho/data/node.imr.WHS8_110?lang=en   
http://apps.who.int/gho/portal/uhc-cabinet-wrapper-v2.jsp?id=1010103 
 
Procentul populației țintă vaccinate, după  fiecare antigen (incl. MCV1) în tendință, 1985 – 

http://apps.who.int/gho/data/node.imr.WHS8_110?lang=en
http://apps.who.int/gho/portal/uhc-cabinet-wrapper-v2.jsp?id=1010103
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2017, pe baza estimărilor oficiale ale țărilor sau OMS & UNICEF (WUENIC): 
http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/  
Detalii privind sursele de date ale estimărilor OMS și UNICEF privind gradul de acoperire al 
imunizării la nivel național, în România: 
 https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/rou.pdf  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/C 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Estimările gradului de acoperire bazate pe date administrative sunt afectate în principal de 
erori la nivelul numărătorului (copiii vaccinați) și al numitorului (populația țintă). În schimb, 
datele din anchetă au următoarele dezavantaje: lipsa de actualitate a datelor, drept care  
nu se poate interveni la timp cu programul, intervale de încredere mai largi decât s-a dorit, 
intervievatori insuficient instruiți și supervizare deficientă, lipsa informațiilor despre 
performanța programului la nivel local, erorile cauzate de memoria respondentului.        

Avantaje Datele administrative oferă informații mai actuale și pot scoate la suprafață probleme 
legate de furnizarea serviciului (e.g. crize de vaccin) din timp. În schimb, datele din anchetă 
permit estimarea gradului de acoperire al imunizării și în cazurile în care populația țintă 
este necunoscută; de asemenea, includ și vaccinarea administrată în sectorul privat. 
Imunizarea constituie o componentă esențială a reducerii mortalității copiilor sub 5 ani. 
Estimările gradului de acoperire al imunizării sunt folosite pentru a monitoriza acoperirea 
programului de vaccinare, pentru a ghida eforturile de eradicare și eliminare a bolilor, 
pentru a identifica zonele din programul de vaccinare care necesită resurse și atenție 
suplimentare și pentru a evalua nevoia introducerii de noi vaccinuri în programele de 
vaccinare naționale și locale. În general, este un bun indicator al performanței sistemului de 
sănătate.    
Gradul de acoperire al vaccinării antirujeolice este unul dintre indicatorii care reflectă 
progresul înregistrat către Obiectivul de dezvoltare al mileniului nr. 4: reducerea 
mortalității infantile. 

 
 

Gradul de acoperire al îngrijirii prenatale (cel puțin 4 vizite) – Indicator de rezultat  
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/rou.pdf
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Obiectivul general 5.2 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.2.2 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.2.2.6 

Definiție Procentul femeilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani cu un născut-viu într-o perioadă 
dată, care au beneficiat de îngrijiri prenatale sub forma a cel puțin 4 consultații prenatale 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate.   

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Gradul de acoperire al îngrijirilor prenatale (Antenatal Care - ANC) reprezintă un indicator al 
accesului și utilizării serviciilor de sănătate pe durata sarcinii. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Numărătorul: Numărul femeilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani cu un născut-viu 
într-o perioadă dată,  care au beneficiat de îngrijiri prenatale sub forma a cel puțin 4 
controale prenatale (se ia în considerare numai ultimul născut-viu) 
Numitor: Totalul femeilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani cu un născut-viu în aceeași 
perioadă 
(Numărul femeilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani care au fost consultate de cel 
puțin 4 ori pe durata sarcinii de către un furnizor din motive legate de sarcină/ totalul 
femeilor cu vârsta de 15-49 de ani cu un născut-viu) *100 
Furnizori (calificați sau necalificați): doctor, asistent medical/moașă și alți membri ai 
personalului sanitar din fiecare țară. 
Precizare metodologică din partea OMS: Indicatorul ANC4+ are la bază întrebarea standard: 
dacă și de câte ori starea de sănătate a femeii a fost controlată pe durata sarcinii? Spre 
deosebire de gradul de acoperire al îngrijirii prenatale (cel puțin 1 consultație), gradul de 
acoperire al îngrijirii prenatale (cel puțin 4 consultații) include îngrijirile oferite de orice 
furnizor, nu doar de personalul sanitar calificat. Și asta deoarece principalele anchete în 
gospodării de la nivel național nu culeg informații cu privire la tipul furnizorului pe fiecare 
consultație prenatală.  
Datele sunt derivate dintr-o analiză nouă a micro-datelor din Demographic and Health 
Surveys (DHS). Prin intermediul întrebării „Ați apelat la cineva pentru îngrijiri prenatale în 
timpul acestei sarcini?” „Dacă da, la cine ați apelat?” indicatorul include îngrijirile oferite de 
doctor, asistent medical/moașă și alți membri ai personalului sanitar din fiecare țară în 
cadrul a cel puțin 4 consultații. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 
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Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele Ministerul Sănătății, OMS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Sistemul de raportare al registrelor/ facilităților (date administrative) raportate anual către 

OMS și UNICEF. Poate fi utilizat acolo unde acoperirea este ridicată, de obicei în țările 

industrializate (sugestia OMS). 

Studiile privind gospodăriile care pot genera acest indicator includ Studiul Demografic şi de 

Sănătate (DHS), Studiul de indicatori multipli în cuiburi (MICS), Ancheta Familiei şi Fertilităţii 

(FFS), Studiu asupra sănătății reproducerii (RHS) și alte sondaje bazate pe metodologii 

similare. 

Notă: Datele DHS și RHS se bazează pe cei trei ani sau cinci ani anteriori sondajului, iar 
datele MICS se bazează pe cei doi ani anteriori sondajului. 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  OMS, UNICEF 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

N/C 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Strategia globală pentru sănătatea femeilor, a copiilor și a adolescenților (2016-2030), OMS 
Acoperirea Universală cu Servicii de Sănătate (Universal Health Coverage - UHC), 
Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), Indicator ODD 3.8.1. 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată N/C 

Link-uri web Indicatorul există în baza de date OMS/ UNICEF, dar pentru alte țări: Gradul de acoperire al 
asistenței prenatale - cel puțin patru vizite (%) 
http://apps.who.int/gho/data/node.imr.WHS4_154?lang=en  
https://data.unicef.org/topic/maternal-health/antenatal-care/#data  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/C 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Indicatorul pentru cel puțin 4 consultații prenatale măsoară de obicei consultațiile la orice 
furnizor deoarece principalele anchete în gospodării de la nivel național nu culeg date 
despre furnizor pe fiecare consultație prenatală. Nu există o definiție standard a 
personalului sanitar calificat, din cauza diferențelor între sistemele de instruire a 
personalului sanitar din fiecare țară. 
Eroarea cauzată de memoria respondentei este o potențială sursă de distorsionare a 

http://apps.who.int/gho/data/node.imr.WHS4_154?lang=en
https://data.unicef.org/topic/maternal-health/antenatal-care/#data
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datelor. În anchetele în gospodării, respondenta este întrebată despre fiecare născut-viu 
într-o perioadă de până la 5 ani înaintea interviului. Discrepanțele pot apărea în cazul în 
care s-au calculat cifre naționale la nivel de unitate sanitară. Acestea vor fi diferite de cifrele 
globale obținute pe baza datelor din anchetă colectate la nivel de gospodărie.      

Avantaje Gradul de acoperire al îngrijirii prenatale (ANC) reprezintă un indicator al accesului și 
utilizării serviciilor de sănătate în timpul sarcinii. Perioada prenatală prezintă oportunități 
de a cuprinde femeile însărcinate în programe ce s-ar putea dovedi vitale pentru starea de 
sănătate și starea de bine în general a lor și a copiilor lor nou-născuți. Faptul de a fi 
beneficiat de îngrijiri prenatale de cel puțin 4 ori sporește șansele de a beneficia de 
programe care vizează sănătatea mamei în perioada prenatală.  
Acest indicator se regăsește în cadrul de monitorizare al Strategiei globale pentru sănătatea 
femeilor, a copiilor și a adolescenților (2016-2030), este unul dintre subindicatorii serviciilor 
de sănătate pentru acoperirea universală cu servicii de sănătate (indicator ODD 3.8.1), 
precum și un indicator complementar în cadrul Obiectivelor de dezvoltare durabilă. 

 
 

Cheltuieli curente pentru sănătate ca procent din PIB/ cheltuieli guvernamentale – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 5.1 & 5.2 & 5.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.1.1; 5.2.2; 5.3.2 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.1.1.1; 5.1.1.2; 5.1.1.4; 5.1.2.4; 5.2.2.2; 5.3.2.5 

Definiție Cheltuielile curente pentru sănătate ca procent din PIB/ cheltuieli guvernamentale 
Cheltuielile totale pentru sănătate – sau cheltuielile curente pentru sănătate – reprezintă 
totalitatea cheltuielile pentru sănătate de la bugetul de stat, bugetele locale, fondurile de 
securitate socială și asigurările medicale voluntare/facultative, cheltuielile instituțiilor fără 
scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei, anumite cheltuieli deductibile, cheltuieli 
directe ale gospodăriilor populației și cheltuielile anumitor unități/instituții nerezidente în 
numele populației rezidente. Cheltuielile de capital și investiții în domeniul sanitar nu sunt 
incluse.     
Cheltuielile curente pentru sănătate se referă la consumul de bunuri și servicii medicale al 
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unităților rezidente, indiferent de locul în care se produce consumul (poate fi în restul lumii) 
sau cine plătește pentru el. Astfel, exportul de bunuri și servicii medicale (către unități 
nerezidente) este exclus, în schimb importul de bunuri și servicii medicale pentru consum 
final este inclus.     

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS colectează date pe baza metodologiei ”Sistemul Conturilor de Sănătate” (SCS 2011) prin 
intermediul Chestionarului Comun privind Conturile de Sănătate trimis anual de către toate 
statele membre la Eurostat, OECD și OMS.   

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

”Sistemul Conturilor de Sănătate” (SCS 2011), care este un cadru comun pentru colectarea 
datelor privind sănătatea, stabilit de Eurostat, OECD și OMS. SCS împărtășește obiectivele 
Sistemului conturilor naționale (SCN). 
Setul principal de tabele SCS abordează trei întrebări de bază: i) ce fel de bunuri și servicii 

de sănătate sunt consumate; ii) ce furnizori de servicii medicale le oferă și; iii) ce scheme de 

finanțare sunt utilizate pentru a le furniza? 

Cheltuielile pentru sănătate sunt înregistrate în raport cu Clasificarea Internaţională a 
Conturilor de Sănătate (ICHA), care definesc: 
        • cheltuielile pentru servicii medicale după schema de finanțare (ICHA-HF) - care 

clasifică tipurile de aranjamente de finanțare prin care oamenii obțin servicii de sănătate; 

schemele de finanțare ale serviciilor medicale includ plățile directe ale gospodăriilor pentru 

servicii și bunuri și aranjamentele de finanțare ale terților; 

        • cheltuielile pentru servicii medicale după funcție (ICHA-HC) - care detaliază 

împărțirea cheltuielilor pentru servicii medicale urmărind scopul activităților medicale - 

cum ar fi îngrijirea curativă, îngrijirea reabilitară, îngrijirea pe termen lung sau îngrijirea 

preventivă; 

        • cheltuielile pentru servicii medicale după furnizor (ICHA-HP) - care clasifică unitățile 
care contribuie la furnizarea de bunuri și servicii de sănătate - cum ar fi spitalele, spațiile 
rezidențiale, serviciile medicale ambulatorii, serviciile auxiliare sau comercianții de bunuri 
medicale. 
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Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  Eurostat, INS din surse administrative (Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății, Casa 
Națională de Asigurări de Sănătate) și surse proprii (Activitatea unităţilor sanitare, Ancheta 
bugetelor de familie), OECD, OMS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2011 – 2016 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

EUROSTAT, OCDE, OMS – cadrul comun al Sistemului Conturilor de Sănătate – SHA 2011 
ECHI (Principalii indicatori de sănătate din Europa) 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

În legătură cu Programul de Guvernare 2018-2020 

Publicată EUROSTAT, OECD, OMS 

Link-uri web Doar OMS publică datele ca procent din Cheltuieli publice totale (CPT): Cheltuieli curente 
pentru sănătate (CCS) după schema de finanțare, ca % din PIB și CPT. 
http://apps.who.int/nha/database/Select/Indicators/en (indicatori NHA) 
 
Eurostat publcă datele cu privire la  Cheltuielile totale pentru sănătate după schema de 
finanțare, funcție și furnizor, cu o unitate de măsură similară bazei de date OMS (cu 
excepția % din cheltuielile guvernamentale). 
[hlth_sha11_hf] - Cheltuieli pentru sănătate după schema de finanțare 
[hlth_sha11_hc] - Cheltuieli pentru sănătate după funcție 
[hlth_sha11_hp] - Cheltuieli pentru sănătate după furnizor 
 
OECD: Cheltuieli pentru sănătate și finanțare - după schema de finanțare, funcție, furnizor 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SHA  
Unitate de măsură disponibilă: mil. EUR actual/ constant / moneda națională/ PCS/ PPC; 
EUR actual/ constant / moneda națională/ PCS/ PPC pe cap de locuitor; % din PIB; % din 
CCS; % of CPT (doar OMS). 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/C 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Cheltuielile curente pentru sănătate de la bugetele locale pot fi subestimate din cauza lipsei 
datelor centralizate și a informațiilor insuficiente despre acest tip de cheltuieli în execuția 
bugetară. 

http://apps.who.int/nha/database/Select/Indicators/en
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SHA
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Cheltuielile cu asigurările private de sănătate pot fi subestimate, mai ales pentru ONG-uri.  

Avantaje Indicatorul oferă o sinteză a fluxurilor de finanțare și de cheltuieli înregistrate în 
funcționarea unui sistem de sănătate. Cadrul metodologic comun folosit de cele trei 
organizații internaționale asigură comparabilitatea între țări. 

 
 

Plăți directe ale gospodăriilor populației pentru îngrijirea sănătății pe cap de locuitor, PPP (dolar internațional la cota actuală) – Indicator de 
input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 5.1 & 5.2 & 5.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.1.1; 5.1.2; 5.2.2; 5.3.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.1.1.1; 5.1.1.2; 5.1.1.4; 5.1.2.4; 5.2.2.2; 5.3.1.1 

Definiție Plățile directe ale gospodăriilor populației se referă la plata directă pentru bunuri și servicii 
medicale din venitul principal al gospodăriei sau din economiile gospodăriei, plata fiind 
efectuată de utilizator la momentul achiziționării bunurilor sau al utilizării serviciilor. 
Indicatorul poate fi calculat incluzând sau excluzând co-plățile. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS colectează datele pe baza metodologiei "Sistemul conturilor de sănătate" (SCS 2011) 
prin intermediul chestionarului comun trimis anual de către toate statele membre la 
Eurostat, OCDE și OMS. 
Date din surse administrative (Casa Națională de Asigurări de Sănătate) și date de anchetă 
(Studiul bugetelor de familie). 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

”Sistemul Conturilor de Sănătate” (SCS 2011), care este un cadru comun pentru colectarea 
datelor privind sănătatea, stabilit de Eurostat, OECD și OMS. SCS împărtășește obiectivele 
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Sistemului conturilor naționale (SCN). 
Setul principal de tabele SCS abordează trei întrebări de bază: i) ce fel de bunuri și servicii 

de sănătate sunt consumate; ii) ce furnizori de servicii medicale le oferă și; iii) ce scheme de 

finanțare sunt utilizate pentru a le furniza? 

Datele privind cheltuielile din Sistemul Conturilor de Sănătate sunt estimate pe baza datelor 
din Ancheta Bugetelor de Familie (INS).  

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  Eurostat, OECD, OMS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2011-2016. 
Datele pentru anul 2017 vor fi disponibile la sfârșitul anului 2019. 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

EUROSTAT, OCDE, OMS – cadrul comun al Sistemului Conturilor de Sănătate – SHA 2011 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 

Publicată EUROSTAT, baza de date OMS  

Link-uri web Eurostat: [hlth_sha11_hf] - Cheltuieli pentru sănătate după schema de finanțare. Se 
calculează pentru schema de finanțare a sistemului de sănătate pentru plățile directe ale 
gospodăriilor (incluzând sau excludând mecanisme de împărţire a costurilor). 
OMS: Plăți directe ale gospodăriilor populației (incluzând mecanisme de împărţire a 

costurilor). 

OECD: Nu prezintă separat schema de finanțare voluntară, respectiv pe cea directă.  

Unitate de măsură disponibilă: mil. EUR actual/ constant / moneda națională/ PCS/ PPC; 
EUR actual/ constant / moneda națională/ PCS/ PPC pe cap de locuitor; % din PIB; % din 
CCS; % of CPT (doar OMS). 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/C 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Nu include plățile informale. 

Avantaje Cadrul metodologic comun folosit de cele trei organizații internaționale asigură 
comparabilitatea între țări. 
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Disponibilitatea generală a îngrijirii paliative în asistența medicală primară din sistemul public de sănătate – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 5.2 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.2.3 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.2.3.8 

Definiție Țările care au optat să răspundă cu „da” pentru acest indicator au răspuns „în general 
disponibilă” la întrebarea: „Indicați disponibilitatea îngrijirii paliative pentru pacienții cu boli 
netransmisibile (NCD) în sistemul public de sănătate asistența medicală primară”. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Da/ Nu 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele Ministerul Sănătății, OMS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

OMS - NCD Country Capacity Survey (anchetă cu privire la bolile nestransmisibile) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  OMS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

O dată la 2 ani 

Ani disponibili 2015, 2017 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată Depozit de date: Observatorul Global pentru Sănătate, secțiunea Îngrijiri paliative în 
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sistemul de sănătate publică 

Link-uri web http://apps.who.int/gho/data/node.imr.NCD_CCS_palliative_prim?lang=en 
http://apps.who.int/gho/data/view.main.24770  
https://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/C 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe N/A 

Avantaje NCD Country Capacity Survey reprezintă o evaluare periodică a capacității unei țări de 
prevenire și control al bolilor netransmisibile, ceea ce permite țărilor și OMS să 
monitorizeze progresul și succesele înregistrate în dezvoltarea capacităților de combatere a 
epidemiei de boli netransmisibile. 

 
 
 

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

Persoanele care au vizitat un medic în ultimele 12 luni, în funcție de specialitatea medicului, numărul de vizite, statutul ocupațional cel mai 
frecvent, gradul de urbanizare și pe chintile de venit– Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 5.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/A 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/A 

Definiție Persoanele care trăiesc în gospodării și care au vizitat un medic în ultimele 12 luni, în 
funcție de specialitatea medicului, numărul de vizite, statutul ocupațional cel mai frecvent, 
gradul de urbanizare și pe chintile de venit 
Cel mai frecvent statut ocupațional este statutul pe care persoana declară că l-a deținut pe 
o perioadă mai lungă de 6 luni calendaristice. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil pentru 2017  

http://apps.who.int/gho/data/node.imr.NCD_CCS_palliative_prim?lang=en
http://apps.who.int/gho/data/view.main.24770
https://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/
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Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

EU-SILC module ad-hoc (2017 – Sănătate, inclusiv sănătatea copiilor (ilc_hch)) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  Eurostat 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Ultimele 12 luni de la data colectării datelor 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Temeiul juridic al EU-SILC specifică faptul că variabilele care fac obiectul modulelor trebuie 
colectate o dată la patru ani sau mai rar pentru a avea posibilitatea de a compara datele în 
timp. 

Ani disponibili 2017 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată EUROSTAT 

Link-uri web (ilc_hch04) - Persoane care au vizitat un medic în ultimele 12 luni, în funcție de specialitatea 
medicului, numărul de vizite, statutul ocupațional cel mai frecvent, gradul de urbanizare și 
pe chintile de venit  
(ilc_hch03) - Persoane care au vizitat un medic în ultimele 12 luni, în funcție de specialitatea 
medicului, numărul de vizite, nivel de educație, sex și vârstă  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Gradul de urbanizare (total, orașe, orașe mici și suburbii, zone rurale) 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Specialitatea medicală (medici generalisti, stomatologi, chirurgie generală); 
Frecvența/ numărul de vizite (niciodata/ 1-2 ori/ 3-5/ 6-9/ 10 ori sau mai mult); 
Statutul ocupațional cel mai frecvent (Total, Angajați, Șomeri, Pensionari, Alte persoane 
inactive); Chintile de venit (1-5) 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe N/A 

Avantaje N/A 
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Densitatea medicilor – Indicator de input 
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 5.1. & 5.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.1.1; 5.3.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.1.1.2; 5.3.1.1; 5.3.1.6 

Definiție Numărul de medici la 10.000 de locuitori, măsurat în ultimul an disponibil 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Raport la 1.000 sau 100.000 de locuitori.  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Statistica sănătății: Activitatea unităţilor sanitare 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2005-2017 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

ECHI (Principalii indicatori de sănătate din Europa) – densitatea medicilor la 100.000 de 
locuitori 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 

Publicată INS, “Activitatea Unitatilor Sanitare” 

Link-uri web http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/activitatea_unitatilor_sanitare
_anul_2017.pdf 
Indicatorul pentru dezvoltare durabilă calculat de INS este numărul de medici la 1000 de 
locuitori, în profil teritorial.  

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/activitatea_unitatilor_sanitare_anul_2017.pdf
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/activitatea_unitatilor_sanitare_anul_2017.pdf
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http://www.insse.ro/cms/files/IDDT2012/index_IDDT.htm 
SAN104A – Personalul medico-sanitar pe categorii, forme de proprietate, sexe, 
macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete (nu ca raport, doar numărul) 
În Anuarul Statistic al României, indicatorul este calculat ca raport la 10.000 de locuitori. 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni, Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune După tipul de medic (total, medici de familie, medici de specialitate). 
Numărul medicilor de specialitate este calculat ca diferență între numărul total de medici și 
numărul de medici de familie. 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Folosirea raportării la 10.000 de locuitori nu permite compararea indicatorului cu valorile 
cel mai des folosite în raportarea națională/internațională (raportare la 1.000 de locuitori 
sau la 100.000 de locuitori). 

Avantaje Indicatorul ajută la identificarea inegalităților în distribuția resurselor umane din domeniul 
sanitar între regiuni/județe și pe categorii de personal. 

 
 

Densitatea asistenților medicali – Indicator de input  
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 5.1. & 5.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.1.1; 5.3.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.1.1.2; 5.3.1.1; 5.3.1.6 

Definiție Numărul de asistenți medicali la 10.000 de locuitori, măsurat în ultimul an disponibil 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Raport la 1.000 sau 100.000 de locuitori.  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

http://www.insse.ro/cms/files/IDDT2012/index_IDDT.htm
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Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Statistica sănătății: Activitatea unităţilor sanitare 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2007-2017 
Asistenții medicali cu studii superioare sunt înregistrați în sondajul INS din 2007, în timp ce 
asistenții medicali cu studii medii începând cu anul 2009. 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 

Publicată INS, “Activitatea Unitatilor Sanitare” 

Link-uri web http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/activitatea_unitatilor_sanitare
_anul_2017.pdf 
SAN104A - Personalul medico-sanitar pe categorii, forme de proprietate, sexe, 
macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete (nu ca raport, doar numărul) 
În Anuarul Statistic al României, indicatorul este calculat ca raport la 10.000 de locuitori. 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni, Județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/A 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Folosirea raportării la 10.000 de locuitori nu permite compararea indicatorului cu valorile 
cel mai des folosite în raportarea națională/internațională (raportare la 1.000 de locuitori 
sau la 100.000 de locuitori). 

Avantaje Indicatorul ajută la identificarea inegalităților în distribuția resurselor umane din domeniul 
sanitar între regiuni/județe și pe categorii de personal. 

 
 

Numărul locuitorilor ce revin la un doctor de familie, în funcție de mediul de rezidență – Indicator de input 
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input  

Obiectivul general 5.1 & 5.3 

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/activitatea_unitatilor_sanitare_anul_2017.pdf
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/activitatea_unitatilor_sanitare_anul_2017.pdf


349 

 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.1.1; 5.3.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.1.1.2; 5.3.1.1; 5.3.1.6 

Definiție Numărul de locuitori (populație rezidentă) într-o perioadă dată împărțit la numărul absolut 
de doctori de familie în aceeași perioadă. Este dezagregat pe medii de rezidență. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate. 
Indicatorul publicat de Eurostat este exprimat ca numărul locuitorilor ce revin la un medic 

în general (nu pe medicii de familie) și nu este defalcat pe medii de rezidență. 

[hlth_rs_prs1] - Personal medical (cu excepția asistenților medicali și îngrijitorilor 

profesioniști) după statutul de lucru (Practică, Activ profesional, Licențiat pentru a practica). 

De asemenea, INS publică distribuția medicilor de familie pe medii de rezidență în raportul 
"Activitatea Unitățilorlor Sanitare", unde toate datele necesare par a fi deja disponibile. 
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/activitatea_unitatilor_sanitare
_anul_2017.pdf  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Relevant pentru O.G., O.S. și A.P.-uri. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Numărător: Numărul total al populației rezidente (per total și pe medii de rezidență)  
Numitor: Numărul de doctori de familie (per total și pe medii de rezidență) 
Distribuția personalului sanitar pe medii de rezidență este determinată de repartizarea 
teritorială a unităţilor sanitare (cabinetelor medicilor de familie).  
Este inversul ratei densității medicilor. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Raport: Numărul de locuitori la un medic (medic de familie). 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Statistica sănătății: Activitatea unităţilor sanitare 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili Urmează să fie dezvoltat 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați N/A 

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/activitatea_unitatilor_sanitare_anul_2017.pdf
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/activitatea_unitatilor_sanitare_anul_2017.pdf
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și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Mediu de rezidență. 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/A 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe N/A 

Avantaje Indicatorul ajută la identificarea inegalităților în distribuția resurselor umane din domeniul 
sanitar între mediile de rezidență. 

 
Cheltuieli curente pentru sănătate ca procent din PIB/ cheltuieli guvernamentale – Indicator de input  
 
Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 5.1 & 5.2 & 5.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.1.1; 5.2.2; 5.3.2 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.1.1.1; 5.1.1.2; 5.1.1.4; 5.1.2.4; 5.2.2.2; 5.3.2.5 

Definiție Cheltuielile curente pentru sănătate ca procent din PIB/ cheltuieli guvernamentale 
Cheltuielile totale pentru sănătate – sau cheltuielile curente pentru sănătate – reprezintă 
totalitatea cheltuielile pentru sănătate de la bugetul de stat, bugetele locale, fondurile de 
securitate socială și asigurările medicale voluntare/facultative, cheltuielile instituțiilor fără 
scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei, anumite cheltuieli deductibile, cheltuieli 
directe ale gospodăriilor populației și cheltuielile anumitor unități/instituții nerezidente în 
numele populației rezidente. Cheltuielile de capital și investiții în domeniul sanitar nu sunt 
incluse.     
Cheltuielile curente pentru sănătate se referă la consumul de bunuri și servicii medicale al 
unităților rezidente, indiferent de locul în care se produce consumul (poate fi în restul lumii) 
sau cine plătește pentru el. Astfel, exportul de bunuri și servicii medicale (către unități 
nerezidente) este exclus, în schimb importul de bunuri și servicii medicale pentru consum 
final este inclus.     

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja Disponibil 
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colectate; nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS colectează date pe baza metodologiei ”Sistemul Conturilor de Sănătate” (SCS 2011) prin 
intermediul Chestionarului Comun privind Conturile de Sănătate trimis anual de către toate 
statele membre la Eurostat, OECD și OMS.   

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

”Sistemul Conturilor de Sănătate” (SCS 2011), care este un cadru comun pentru colectarea 
datelor privind sănătatea, stabilit de Eurostat, OECD și OMS. SCS împărtășește obiectivele 
Sistemului conturilor naționale (SCN). 
Setul principal de tabele SCS abordează trei întrebări de bază: i) ce fel de bunuri și servicii 

de sănătate sunt consumate; ii) ce furnizori de servicii medicale le oferă și; iii) ce scheme de 

finanțare sunt utilizate pentru a le furniza? 

Cheltuielile pentru sănătate sunt înregistrate în raport cu Clasificarea Internaţională a 
Conturilor de Sănătate (ICHA), care definesc: 
        • cheltuielile pentru servicii medicale după schema de finanțare (ICHA-HF) - care 

clasifică tipurile de aranjamente de finanțare prin care oamenii obțin servicii de sănătate; 

schemele de finanțare ale serviciilor medicale includ plățile directe ale gospodăriilor pentru 

servicii și bunuri și aranjamentele de finanțare ale terților; 

        • cheltuielile pentru servicii medicale după funcție (ICHA-HC) - care detaliază 

împărțirea cheltuielilor pentru servicii medicale urmărind scopul activităților medicale - 

cum ar fi îngrijirea curativă, îngrijirea reabilitară, îngrijirea pe termen lung sau îngrijirea 

preventivă; 

        • cheltuielile pentru servicii medicale după furnizor (ICHA-HP) - care clasifică unitățile 
care contribuie la furnizarea de bunuri și servicii de sănătate - cum ar fi spitalele, spațiile 
rezidențiale, serviciile medicale ambulatorii, serviciile auxiliare sau comercianții de bunuri 
medicale. 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  Eurostat, INS din surse administrative (Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății, Casa 
Națională de Asigurări de Sănătate) și surse proprii (Activitatea unităţilor sanitare, Ancheta 
bugetelor de familie), OECD, OMS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 
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Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2011 – 2016 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

EUROSTAT, OCDE, OMS – cadrul comun al Sistemului Conturilor de Sănătate – SHA 2011 
ECHI (Principalii indicatori de sănătate din Europa) 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

În legătură cu Programul de Guvernare 2018-2020 

Publicată EUROSTAT, OECD, OMS 

Link-uri web Doar OMS publică datele ca procent din Cheltuieli publice totale (CPT): Cheltuieli curente 
pentru sănătate (CCS) după schema de finanțare, ca % din PIB și CPT. 
http://apps.who.int/nha/database/Select/Indicators/en (indicatori NHA) 
 
Eurostat publcă datele cu privire la  Cheltuielile totale pentru sănătate după schema de 
finanțare, funcție și furnizor, cu o unitate de măsură similară bazei de date OMS (cu 
excepția % din cheltuielile guvernamentale). 
[hlth_sha11_hf] - Cheltuieli pentru sănătate după schema de finanțare 
[hlth_sha11_hc] - Cheltuieli pentru sănătate după funcție 
[hlth_sha11_hp] - Cheltuieli pentru sănătate după furnizor 
 
OECD: Cheltuieli pentru sănătate și finanțare - după schema de finanțare, funcție, furnizor 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SHA  
Unitate de măsură disponibilă: mil. EUR actual/ constant / moneda națională/ PCS/ PPC; 
EUR actual/ constant / moneda națională/ PCS/ PPC pe cap de locuitor; % din PIB; % din 
CCS; % of CPT (doar OMS). 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/C 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Cheltuielile curente pentru sănătate de la bugetele locale pot fi subestimate din cauza lipsei 
de surse de date și a informațiilor insuficiente despre acest tip de cheltuieli în execuția 
bugetară. 
Cheltuielile cu asigurările private de sănătate pot fi subestimate, mai ales pentru ONG-uri.  

Avantaje Indicatorul oferă o sinteză a fluxurilor de finanțare și de cheltuieli legate înregistrate în 
funcționarea unui sistem de sănătate. Cadrul metodologic comun folosit de cele trei 
organizații internaționale asigură comparabilitatea între țări. 

http://apps.who.int/nha/database/Select/Indicators/en
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SHA
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Plăți directe ale gospodăriilor populației pentru îngrijirea sănătății pe cap de locuitor, PPP (dolar internațional la cota actuală) – Indicator de 
input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 5.1 & 5.2 & 5.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.1.1; 5.1.2; 5.2.2; 5.3.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.1.1.1; 5.1.1.2; 5.1.1.4; 5.1.2.4; 5.2.2.2; 5.3.1.1 

Definiție Plățile directe ale gospodăriilor populației se referă la plata directă pentru bunuri și servicii 
medicale din venitul principal al gospodăriei sau din economiile gospodăriei, plata fiind 
efectuată de utilizator la momentul achiziționării bunurilor sau al utilizării serviciilor. 
Indicatorul poate fi calculat incluzând sau excluzând co-plățile. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS colectează datele pe baza metodologiei "Sistemul conturilor de sănătate" (SCS 2011) 
prin intermediul chestionarului comun trimis anual de către toate statele membre la 
Eurostat, OCDE și OMS. 
Date din surse administrative (Casa Națională de Asigurări de Sănătate) și date de anchetă 
(Studiul bugetelor de familie). 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

”Sistemul Conturilor de Sănătate” (SCS 2011), care este un cadru comun pentru colectarea 
datelor privind sănătatea, stabilit de Eurostat, OECD și OMS. SCS împărtășește obiectivele 
Sistemului conturilor naționale (SCN). 
Setul principal de tabele SCS abordează trei întrebări de bază: i) ce fel de bunuri și servicii 

de sănătate sunt consumate; ii) ce furnizori de servicii medicale le oferă și; iii) ce scheme de 

finanțare sunt utilizate pentru a le furniza? 
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Datele privind cheltuielile din Sistemul Conturilor de Sănătate sunt estimate pe baza datelor 
din Ancheta Bugetelor de Familie (INS).  

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  Eurostat, OECD, OMS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2011-2016. 
Datele pentru anul 2017 vor fi disponibile la sfârșitul anului 2019. 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

EUROSTAT, OCDE, OMS – cadrul comun al Sistemului Conturilor de Sănătate – SHA 2011 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 

Publicată EUROSTAT, baza de date OMS  

Link-uri web Eurostat: [hlth_sha11_hf] - Cheltuieli pentru sănătate după schema de finanțare. Se 
calculează pentru schema de finanțare a sistemului de sănătate pentru plățile directe ale 
gospodăriilor (incluzând sau excludând mecanisme de împărţire a costurilor). 
OMS: Plăți directe ale gospodăriilor populației (incluzând mecanisme de împărţire a 

costurilor). 

OECD: Nu prezintă separat schema de finanțare voluntară, respectiv pe cea directă.  

Unitate de măsură disponibilă: mil. EUR actual/ constant / moneda națională/ PCS/ PPC; 
EUR actual/ constant / moneda națională/ PCS/ PPC pe cap de locuitor; % din PIB; % din 
CCS; % of CPT (doar OMS). 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/C 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Nu include plățile informale. 

Avantaje Cadrul metodologic comun folosit de cele trei organizații internaționale asigură 
comparabilitatea între țări. 
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Ponderea populației asigurate integral pentru costurile de asistență medicală primară și pentru medicamentele prescrise în asistența medicală 
primară, în totalul populației rezidente din România – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 5.1  & 5.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.1.1; 5.3.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

5.1.1.2; 5.3.1.1; 5.1.3.6 

Definiție Numărul total al persoanelor înscrise pe listele medicilor de familie (fără a cuprinde 
persoanele beneficiare ale pachetului minimal) într-un an raportat la populația după 
domiciliu la 1 iulie din anul de referință și se exprimă în procente. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Acoperirea financiară universală reprezintă una din caracteristicile țărilor cu un sistem de 
îngrijire sanitară primară solid. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Indicator recomandat de Comisia Europeană (2017) -   

https://ec.europa.eu/health/expert_panel/sites/expertpanel/files/docsdir/opinion_primary
care_performance_en.pdf 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele Casa Națională de Asigurări de Sănătate 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Sisteme de raportare adminitsrativă 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS calculează acest indicator al incluziunii sociale conform HG nr. 488/2005 și trimite anual 
acest indicator către MMJS, dar nu este publicat în raportul "Dimensiuni ale incluziunii 
sociale". 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 
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Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Județe, Regiuni 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 
 

Puncte slabe Numitorul poate include și cetățenii și rezidenții care trăiesc în țară sau în străinătate la 
momentul măsurătorii. 
INS calculează acest indicator fără defalcări pe grupe de vârstă sau sexe.  

Avantaje Poate fi considerat un indicator indirect pentru măsurarea gradului de acoperire al îngrijirii 
primare în rândul populației. 

 
 
 

 
LOCUIRE 

 

O.G. 6.1. Creșterea accesibilității și îmbunătățirea calității serviciilor de locuire, în special pentru populația vulnerabilă 
 

Rata de supraaglomerare – Indicator de consecință 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 6.1.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/A 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/A 

Definiție 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 
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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. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Pondere 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

EU-SILC 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  EUROSTAT 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2007-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Sistemul de monitorizare al „Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea 
sărăciei” 2015-2020 MMJS 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată EUROSTAT 

Link-uri web [ilc_lvho05a] - Rata de supraaglomerare după vârstă, sex și nivelul de de sărăcie – total 
populație 
[ilc_lvho05b]- Rata de supraaglomerare după tipul gospodăriei – total populației 
[ilc_lvho05d] – Rata de supraaglomerare după gradul de urbanizare – total populație 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Gradul de urbanizare, regiuni 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Nivel de sărăcie, vârstă, sex 
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Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Regiuni 

Puncte slabe Este influențat și de factori culturali. 

Avantaje Măsoară presiunea pusă pe raționalizarea locuirii și a consumului, în general, ca urmare a 
unor servicii de locuire inaccesibile și a nivelului scăzut al veniturilor.    

 
 

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

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 6.1.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/A 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/A 

Definiție Procentul persoanelor cu vârsta între 18-34 de ani care au declarat că locuiesc cu părinții, 
din totalul persoanelor de 18-34 de ani. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Pondere 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

EU-SILC 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  EUROSTAT 
INS nu publică acest indicator. 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2007-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de N/A 
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monitorizare 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată EUROSTAT 

Link-uri web [ilc_lvps09] – Ponderea adulților tineri (18 și 34 ani) care trăiesc cu părinții lor în funcție de 
starea economică actuală auto-definit 
 [ilc_lvps08] – Ponderea adulților tineri (18 și 34 ani) care trăiesc cu părinții lor în funcție de 
vârstă și sex 
 [ilc_lvps10] – Ponderea adulților tineri (18 și 34 ani) care trăiesc cu părinții lor în funcție de 
tipul de contract 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Gradul de urbanizare, regiuni 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Nivel de sărăcie, vârstă, sex, statutul economic auto-declarat, tipul de contract 
 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Nivelul de sărăcie, gradul de urbanizare, regiuni 

Puncte slabe Este imposibil de stabilit în ce măsură acest statut al locuirii este rezultatul unei alegeri sau 
al incapacității tinerilor de a-și achiziționa propriile locuințe. 

Avantaje Măsoară disponibilitatea/accesibilitatea serviciilor de locuire pentru un grup vulnerabil.       

 

Rata deprivării severe din punct de vedere al condițiilor de locuit – Indicator de consecință 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 6.1.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Rata deprivării severe de locuire este definită ca procentul populației care trăiește într-o 

locuință considerată a fi supraaglomerată și care manifestă, în același timp, cel puțin una 

din măsurile deprivării de locuire.  

Deprivarea de locuire măsoară dotări slabe, și se calculează făcând referire la acele locuințe 
cu infiltrații prin acoperiș, fără baie/duș și fără toaletă în interior, sau o locuință considerată 
a fi prea întunecată. 
Conform definiției din Eurostat, rata de supraaglomerare este definită ca procentul 
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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. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Pondere 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

EU-SILC 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  EUROSTAT; INS (rata poate fi calculată de INS, dar pentru moment este raportată separat / 
neintegrată) 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2007-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată EUROSTAT 

Link-uri web Rata deprivării severe de locuire în funcție de vârstă, sex, nivelul de sărăcie - (ilc_mdho06a) 
Rata deprivării severe de locuire în funcție de tipul  gospodăriei - (ilc_mdho06b) 
Rata deprivării severe de locuire în funcție de  statutul proprietății - (ilc_mdho06c) 
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Rata deprivării severe de locuire în funcție de gradul de urbanizare - (ilc_mdho06d) 
Rata deprivării severe de locuire în funcție de chintila de venit - (ilc_mdho06q)  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Gradul de urbanizare, regiuni 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Vârstă, sex, nivelul de sărăcie (la risc de sărăcie; fără risc de sărăcie), tipul gospodăriei, 
statutul proprietății, chintila de venit. 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Regiuni 

Puncte slabe Măsoară parțial același lucru ca și indicatorul legat de supraaglomerare (îl include pe acesta 
ca o componentă a deprivării agregate severe a locuirii). 

Avantaje Măsoară calitatea locuirii, ca indicator complementar celui legat de disponibilitate. 

 
 

Arierate la plata ipotecilor sau a chiriilor – Indicator de rezultat  
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 6.1. 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

6.1.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

6.1.1.1.; 6.1.1.2.  

Definiție Ponderea gospodăriilor care au acumulat arierate, i.e., nu au putut să plătească la timp din 
cauza dificultăților financiare:  (a) chiria (b) ipoteca; alte motive pentru care se aplică 
dificultățile financiare, din numărul total de gospodării. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Pondere 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

EU-SILC 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  EUROSTAT; INS (Nu raportează ponderea gospodăriilor cu restanțe la plata chiriilor din 
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numărul total de gospodării, dar și pe cele care nu au putut plăti la timp unele cheltuieli. De 
asemenea, ponderea gospodăriilor cu arierate la plățile ipotecare nu este raportată, deși, în 
chestionar, variabila există - INEZ 4. Deci, datele ar putea fi raportate în funcție de regiune și 
mediul de rezidență, dacă acestea sunt reprezentative la nivel regional); 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual (incapacitatea de a plăti cel puțin o dată în anul precedent) 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2009-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 

Publicată EUROSTAT 

Link-uri web [ilc_mdes06] – Arierate la plata ipotecilor sau a chiriilor (în funcție de nivelul de sărăcie, 
tipul gospodăriei) 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Gradul de urbanizare, regiuni 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Nivelul de sărăcie, tipul gospodăriei 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Gradul de urbanizare, regiuni 

Puncte slabe Măsoară arierate cu caracteristici distincte. În timp ce ipoteca caracterizează populația cu 
venituri mai mari, chiria (și datoriile la plata acesteia) caracterizează populația cu venituri 
mai mici.   

Avantaje Poate fi dezagregat după nivelul de sărăcie și, prin urmare, măsoară și PA 6.1.1.2.   

 
 

Arierate la facturile de utilități – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 6.1. 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

6.1.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

6.1.1.1.; 6.1.1.2.  

Definiție Ponderea gospodăriilor care au acumulat arierate, i.e., nu au putut să plătească la timp 
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utilitățile (încălzirea, electricitatea, gazele naturale, apa, etc) din cauza dificultăților 
financiare, din numărul total de gospodării. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Pondere 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

EU-SILC 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  EUROSTAT; INS (Nu raportează ponderea gospodăriilor cu arierate la facturile de utilități din 
totalul numărului de gospodării, ci doar pe cele care nu au putut plăti la timp diferite 
cheltuieli. De asemenea, categoria de energie electrică este unificată cu abonament radio, în 
ciuda faptului că variabila există în chestionar - INEZ 3. Deci, datele ar putea fi raportate în 
funcție de regiune și mediul de rezidență, dacă acestea sunt reprezentative la nivel 
regional); 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual (incapacitatea de a plăti cel puțin o dată în anul precedent) 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2009-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 

Publicată EUROSTAT 

Link-uri web [ilc_mdes07] – Arierate la facturile de utilități (în funcție de nivelul de sărăcie, tipul 
gospodăriei) 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Gradul de urbanizare, regiuni 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Nivelul de sărăcie, tipul gospodăriei 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Gradul de urbanizare, regiuni 

Puncte slabe N/A 

Avantaje Poate fi dezagregat după nivelul de sărăcie și, prin urmare, măsoară și PA 6.1.1.2.   
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Cheltuieli pentru consumul final al gospodăriilor cu locuirea, per total și în funcție de scopul consumului – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 6.1.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

6.1.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

6.1.1.1.  

Definiție Ponderea cheltuielilor pentru consumul final al gospodăriilor pentru locuire, apă curentă, 
electricitate, gaze naturale și alți combustibili, per total și după scopul consumului: (i) chiria 
propriu-zisă; (ii) chirii imputate pentru locuire; (iii) întreținerea și repararea locuinței; (iv) 
aprovizionarea cu apă și diverse servicii asociate locuinței; (v) electricitate, gaze naturale și 
alți combustibili 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Pondere 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Conturi naționale 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  EUROSTAT; INS (doar la nivelul întregii economii); 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2008-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. N/C 
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Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Publicată EUROSTAT 

Link-uri web Eurostat: [nama_10_co3_p3] - Cheltuieli finale de consum ale gospodăriilor în funcție de 
tipurile de consum. (COICOP 3 digit) 
INS poate furniza date anuale la nivelul întregii economii, nu la nivel de consum al 

locuințelor sau al scopurilor, prin Conturile Naționale. 

Datele sunt calculate pentru toate gospodăriile, însă nu ca medie de consum a cheltuielilor  
pe gospodărie. Dacă va fi nevoie, INS nu calculează consumul pe gospodărie, dar Eurostat o 
face. 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Național 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Disponibil doar la nivel național, fără a putea vedea defalcări teritoriale. 

Avantaje Defalcări pe utilități   

 
 

Locuințe noi construite din fonduri publice – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 6.1.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

6.1.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

6.1.1.1. 
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Definiție Ponderea locuințelor noi, construite din fonduri publice, în numărul total de locuințe 

terminate în cursul unui an. 

Locuința terminată în cursul unui an este construcția cu această destinație, terminată 

complet în anul de referință, care nu a existat anterior (ale cărei elemente, inclusiv 

fundația, s-au construit pentru prima dată) și la care s-au realizat toate categoriile de 

lucrări prevăzute în documentația de execuție, fiind recepționată de beneficiari. 

Locuință înseamnă un spațiu independent din punct de vedere funcțional, în care locuiește 

o singură gospodărie. 

Sursa de finanțare pentru locuințele construite din fonduri publice cuprinde subvenții 

bugetare și surse proprii ale unităților cu capital social integral de stat.   

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate pentru ponderea locuințelor nou construite; 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Măsoară variabila critică legată de dezvoltarea politicilor privind locuirea pentru grupurile 
vulnerabile, mai exact ritmul construcției din surse publice și impactul său asupra fondului 
de locuințe publice. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Datele privind locuințele nou construite sunt disponibile anual în evidențele naționale. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Pondere 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Conturile Naționale 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 1990-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 
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Publicată 

 

Publicații INS: Anuarul Statistic, Fondul de locuințe, România în cifre, Statistică teritorială, 

Starea economică şi socială a României 

Link-uri web http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/ 
anuarul_statistic_al_romaniei_1.pdf 
LOC104A - Locuințe terminate în cursul anului pe surse de finanțare, medii de rezidență, 

macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 

LOC104B - Locuințe terminate în cursul anului pe surse de finanțare, județe și localități 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Localitate, județ, regiune 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Forma de proprietate, surse de finanțare 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Forma de proprietate 

Puncte slabe Nu poate fi interpretat decât corelat cu cererea de locuințe, pentru care nu există estimări 
la nivel județean și regional. 

Avantaje Măsoară evoluția politicilor care vizează soluționarea cererii de locuințe, capitol deficitar în 

prezent. 

Disponibil la nivel de localitate.  

 
 
 

 
 
 
GO 6.2. Dezvoltarea serviciilor de locuințe sociale 

 

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

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 6.2.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de N/C 

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/
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input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

Definiție Numărul beneficiarilor de locuințe sociale raportat de autoritățile publice locale: familii și 
persoane pe grupe de vârstă largi (adulți, copii), care au beneficiat de servicii personalizate 
de asistență prin intermediul unui plan de management de caz 
 
Definiția locuinței sociale utilizată în SNISRS poate fi folosită ca bază de pornire pentru a 
agrea o definiție comună utilizată în calcularea indicatorului  
Legea nr. 114/1996 (art.2 lit. c):  
„Locuinţă socială: Locuinţă care se atribuie cu chirie subvenţionată unor persoane sau 
familii, a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau 
închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei”. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Este important să existe un profil al persoanelor care beneficiază de locuințe sociale pentru 
a putea face o corelație cu nevoile acestora și a vedea cine sunt cei vizați de autoritățile 
locale; de asemenea, pentru a înțelege ce alte servicii le sunt necesare pentru a dezvolta 
servicii integrate. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Numărul beneficiarilor de locuințe sociale a mai fost colectat (pentru „Strategia naţională 
privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei” 2015-2020), însă acest lucru nu se face în 
mod permanent. Datele la nivel de individ/familie/gospodărie sunt extrem de greu de 
colectat, dar asistenții sociali au deja la dispoziție situații despre managementul de caz 
furnizate de instituțiile autorizate. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele Autorități locale 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Sondaj special /recensământ administrativ al locuințelor sociale  

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  MMJS; MDRAP 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

O dată la 2 ani 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. N/A 
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Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Localitate, județ, regiune 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Categorii mari de vârstă ale beneficiarilor (adulți, copii), alte caracteristici socio-economice 
vor fi discutate 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Indicatorul ca atare și defalcările 

Puncte slabe Definiția/înțelegerea conceptului de locuință socială variază de la o autoritate locală la alta. 
Trebuie propusă și agreată o definiție comună, pe baza legii 114/1996, și altor legi 
referitoare la asistența socială, pentru a putea colecta, calcula si interpreta indicatorul. 
Ultimele date colectate de MMJS in baza L 116/2002 sunt aferente 2017, pe un set de 
variabile care nu ajută la calcularea indicatorului. Trebuie imbunătățit instrumentul de 
colectare a datelor, astfel încât să includă variabilele necesare pentru indicatorii propuși. 

Avantaje Relevant pentru O.G., O.S. și A.P.-uri 

 
 

Numărul de familii/ indivizi în locuințe sociale – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 6.2.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

6.2.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

6.2.1.1.; 6.2.1.2.; 6.2.1.7 

Definiție Numărul beneficiarilor de locuințe sociale raportați de autoritățile publice locale: familii și 
indivizi, după categorii de vârstă largi (adulți, copii). 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Este important să existe un profil al persoanelor care beneficiază de locuințe sociale pentru: 
a putea face o corelație cu nevoile acestora și a vedea cine sunt cei vizați de autoritățile 
locale. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Datele pentru acest indicator au mai fost colectate (pentru Strategie), însă acest lucru nu se 
face în mod permanent.  Autoritățile locale trebuie să raporteze numărul locuințelor sociale 
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și al beneficiarilor.  Datele la nivel de individ/familie/gospodărie sunt extrem de greu de 
colectat. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele Autorități locale 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Sondaj special /recensământ administrativ al locuințelor sociale  

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  MMJS; MDRAP 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

O dată la 2 ani 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Localitate, județ, regiune 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Categorii mari de vârstă ale beneficiarilor (adulți, copii), alte caracteristici socio-economice 
vor fi discutate 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Indicatorul ca atare și defalcările 

Puncte slabe Definiția/înțelegerea conceptului de locuință socială variază de la o autoritate locală la alta. 

Avantaje Relevant pentru O.G., O.S. și A.P.-uri 

 
 

Numărul cererilor pentru locuințe sociale, dintre care cereri eligibile – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 6.2.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

6.2.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 6.2.1.1.; 6.2.1.2.; 6.2.1.7 
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input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

Definiție Numărul cererilor pentru locuințe sociale, per total și după cereri eligibile, raportat de 
autoritățile locale. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Oferă o imagine (incompletă) a nevoilor de locuințe sociale. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Datele pentru acest indicator au mai fost colectate (pentru Strategie), însă acest lucru nu se 
face în mod permanent.  Autoritățile locale trebuie să raporteze numărul de cereri pentru. 
locuințe sociale, per total și după cereri eligibile.  

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele Autorități locale 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Sondaj special /recensământ administrativ al locuințelor sociale  

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  MMJS; MDRAP 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

O dată la 2 ani 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Localitate, județ, regiune 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A  

Puncte slabe Definiția/înțelegerea conceptului de locuință socială variază de la o autoritate locală la alta. 

Avantaje Relevant pentru O.G., O.S. și A.P.-uri 

 
 

Stocul de locuințe sociale – Indicator de input 
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Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 6.2.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

6.2.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

6.2.1.1.; 6.2.1.2.; 6.2.1.7 

Definiție Numărul locuințelor sociale raportat de autoritățile publice locale. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Este extrem de important să existe o imagine clară a numărului de locuințe sociale 
disponibile și să se urmărească dinamica stocului de locuințe sociale. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Datele pentru acest indicator au mai fost colectate (pentru Strategie), însă acest lucru nu se 
face în mod permanent.  Autoritățile locale trebuie să raporteze numărul de locuințe sociale 
și  de beneficiari. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele Autorități locale 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Sondaj special /recensământ administrativ al locuințelor sociale  

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  MMJS; MDRAP 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

O dată la 2 ani 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Localitate, județ, regiune 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Tipul locuinței 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Indicatorul și defacările sale 

Puncte slabe Definiția/înțelegerea conceptului de locuință socială variază de la o autoritate locală la alta. 
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Avantaje Relevant pentru O.G., O.S. și A.P.-uri 

 
 

Cheltuieli pentru dezvoltarea locuințelor sociale – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input  

Obiectivul general 6.2.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

6.2.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

6.2.1.1.; 6.2.1.2.; 6.2.1.7 

Definiție Cheltuielile de la bugetul de stat și din bugetul autorităților publice locale cu dezvoltarea 
locuințelor sociale.   

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Este esențial să existe o imagine clară a dimensiunii și dinamicii fondurilor disponibile pentru 
dezvoltarea stocului de locuințe sociale. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Datele pentru acest indicator au mai fost colectate (pentru Strategie), însă acest lucru nu se 
face în mod permanent.  Autoritățile locale trebuie să raporteze numărul de locuințe sociale 
și  de beneficiari. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele Autorități locale 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Sondaj special /recensământ administrativ al locuințelor sociale  

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  MMJS; MDRAP 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

O dată la 2 ani 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 
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Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Localitate, județ, regiune 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Autorități centrale /Autorități locale 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Indicatorul ca atare și defalcările sale 

Puncte slabe Definiția/înțelegerea conceptului de locuință socială variază de la o autoritate locală la alta. 

Avantaje Relevant pentru O.G., O.S. și A.P.-uri 

 
 

O.G. 6.3.  Asigurarea unui sprijin de urgenţă eficient pentru persoane fără adăpost, în paralel cu dezvoltarea capacității 
sistemului pentru reintegrare socială şi prevenire timpurie 

  

Persoane fără adăpost, inclusiv copii – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 6.3.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție 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)). 

După vârstă și alte caracteristici socio-economice ce vor fi stabilite. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

În momentul de față nu există nicio evidență credibilă a numărului persoanelor fără 
adăpost, deși această strategie și altele abordează problema lipsei de adăpost. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt Pentru estimarea numărului total de persoane fără adăpost într-un oraș dat, trebuie realizat 
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disponibili deja)  un recensământ sau o cercetare cantitativă, de exemplu cu eșantionare prin metoda 
captură-recaptură, cel puțin în acele orașe în care existența persoanelor fără adăpost este 
documentată sau în localitățile urbane mari. Instrumentul ar trebui implementat cu sprijinul 
specialiștilor, iar datele ar putea fi culese prin intermediul unui instrument online, folosind 
calculatoare sau tablete, ceea ce ar permite corelări în timp real între intervievatori pentru a 
evita dubla înregistrare a subiecților.      

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr; procente pentru diverse subgrupuri ale persoanelor fără adăpost 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele DGASPC 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Anchetă specială privind persoanele fără adăpost 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Momentul colectării datelor 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

O dată la 4 ani 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

„Strategia naţională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului” 2015-2020 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Localitate; național  

Alte dezagregări M&E_Incluziune Vârsta (categorie specială pentru copii); tipul de lipsă de adăpost (lipsă de acoperiș, lipsa 
locuinței, locuință nesigură, locuință necorespunzătoare); alte caracteristici socio-
demografice care trebuie discutate 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Toate 

Puncte slabe Costisitor de implementat 

Avantaje Este vital de colectat, deoarece nu există informații fiabile cu privire la dimensiunea 
fenomenului și la profilul persoanelor fără adăpost. 

 

Beneficiari ai serviciilor pentru persoane fără adăpost – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 
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Obiectivul general 6.3.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

6.3.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

6.3.1.2.; 6.3.1.3; 6.3.1.4. 

Definiție Numărul mediu al beneficiarilor de servicii pentru persoane fără adăpost într-un an. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 
 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Datele raportate de autoritățile județene prin intermediul „Fișei de incluziune socială” 
actuale cu privire la populația fără adăpost sunt subestimate/incomplete și nestandardizate; 
în plus, nu iau în considerare caracterul puternic sezonier al fenomenului. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Fiecare furnizor raportează numărul de beneficiari persoane fără adăpost ai serviciilor 
furnizate. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr (medie anuală) 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANPIS, MMJS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Datele administrative centralizate de MMJS prin intermediul “Fișei de monitorizare a 
incluziunii sociale” completată de DGASPC, Compartimente de locuințe rezidențiale din 
instituțiile publice, SPAS sau DAS și furnizori privați (inclusiv ONG-uri). 

Data source(s): Institution that reports the data MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Trimestrial, anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Raportul de incluziune socială completat de fiecare AJPIS prin care MMJS monitorizează 

progresul anual. 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Localitate, județ, național 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Tipul serviciului: serviciu de prevenție (consiliere, suport), echipe mobile, ambulanțe, centre 

de zi, adăposturi, servicii de reintegrare (clasificarea finală va fi stabilită după ajustarea „fișei 

de incluziune socială”) 

Tipul furnizorului DGASPC, SPAS, furnizori privați (inclusiv ONG-uri) 
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Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Toate, deoarece raportul de incluziune socială al AJPIS trebuie ajustat pentru acest 
indicator. 

Puncte slabe N/A 

Avantaje Relevant pentru O.G., O.S. și A.P.-uri. 

 
 

Servicii pentru prevenirea lipsei unui adăpost: consiliere pentru persoane aflate în risc, locuințe sociale – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 6.3.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

6.3.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

6.3.1.2.; 6.3.1.3; 6.3.1.4. 

Definiție Numărul total de servicii pentru prevenirea lipsei unui adăpost furnizate în perioada de 
referință 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Rapoartele autorităților județene sunt incomplete și nestandardizate. Mediile anuale nu 
oferă o imagine completă a disponibilității serviciilor, nu iau în considerare caracterul 
puternic sezonier al fenomenului. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Fiecare furnizor raportează numărul de servicii de prevenire a lipsei unui adăpost furnizate 
în perioada de referință 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANPIS, MMJS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Datele administrative centralizate de MMJS prin intermediul fișei de monitorizare a 
incluziunii sociale completată de DGASPC, compartimente de locuințe rezidențiale din 
instituțiile publice, SPAS sau DAS și furnizori privați (inclusiv ONG-uri). 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Trimestrial, anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili N/C 
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Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/C 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Localitate, județ, național 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Tipul serviciului: serviciu de prevenție (consiliere, suport), echipe mobile, ambulanțe, centre 

de zi, adăposturi, servicii de reintegrare (clasificarea finală va fi stabilită după ajustarea „fișei 

de incluziune socială”) 

Tipul furnizorului DGASPC, SPAS, furnizori privați (inclusiv ONG-uri) 
Va fi discutat dacă alte defalcări sunt relevante și importante, cum ar fi: Capacitate medie, 

Număr mediu de cereri, Licențiat / nelicențiat, Acreditat / neacreditat. 

Trebuie să se definească caracteristicile care diferențiază locuințele sociale pentru 
persoanele expuse riscului de lipsă de adăpost, probabil pe baza criteriilor de eligibilitate (în 
special a situației locuințelor, dar nu numai) și a ponderii lor stabilite în scorul total. 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Toate, deoarece raportul de incluziune socială al AJPIS trebuie ajustat pentru acest 
indicator. 

Puncte slabe N/A 

Avantaje Relevant pentru O.G., O.S. și A.P.-uri. 

 

 
 
Servicii pentru persoane fără adăpost, pe  tip de serviciu – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 6.3.  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

6.3.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

6.3.1.2.; 6.3.1.3; 6.3.1.4. 

Definiție Numărul total de servicii pentru persoane fără adăpost furnizate în perioada de referință 



379 

 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Rapoartele autorităților județene sunt incomplete și nestandardizate. Mediile anuale nu 
oferă o imagine completă a disponibilității serviciilor, nu iau în considerare caracterul 
puternic sezonier al fenomenului. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Fiecare furnizor raportează numărul de servicii pentru persoane fără adăpost furnizate în 
perioada de referință. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele ANPIS, MMJS  

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Datele administrative centralizate de MMJS prin intermediul fișei de monitorizare a 
incluziunii sociale completată de DGASPC, compartimente de locuințe rezidențiale din 
instituțiile publice, SPAS sau DAS și furnizori privați (inclusiv ONG-uri). 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Trimestrial, anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Raportul de incluziune socială completat de fiecare AJPIS prin care MMJS monitorizează 
progresul anual. 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Localitate, județ, național 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Tipul serviciului: serviciu de prevenție (consiliere, suport), echipe mobile, ambulanțe, centre 
de zi, adăposturi, servicii de reintegrare (clasificarea finală va fi stabilită după ajustarea „fișei 
de incluziune socială”) 
Tipul furnizorului DGASPC, SPAS, furnizori privați (inclusiv ONG-uri) 
Se va discuta dacă alte defalcări sunt relevante și importante, cum ar fi: Capacitate medie, 
Număr mediu de cereri, Licențiat / nelicențiat, Acreditat / neacreditat. 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Toate, deoarece raportul de incluziune socială al AJPIS trebuie ajustat pentru acest 
indicator. 

Puncte slabe N/A 

Avantaje Relevant pentru O.G., O.S. și A.P.-uri. 
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PARTICIPARE SOCIALĂ 
 
 

O.G. 7.1. Îmbunătățirea mediului social și creșterea încrederii în instituții 
 

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

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 7.1 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Procentul respondenților care au dat un răspuns mai degrabă pozitiv la întrebarea QA8a din 

numărul total de respondenți. 

QA8a. Pentru fiecare dintre următoarele instituţii, vă rog să-mi spuneţi dacă tindeți să aveți 

încredere în ele sau tindeți să nu aveți încredere în ele?.  

Instituțiile luate în considerare sunt: Parlamentul, Guvernul, partidele politice, autoritățile 
publice regionale sau locale, administrația publică. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele Comisia Europeană , DG COMM   

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Eurobarometrul standard 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  Comisia Europeană , DG COMM   

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Momentul colectării datelor 
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Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Bianual 

Ani disponibili 2007-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Indexul Democrației EIU (varianta utilizată de World Values Survey) 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată Comisia Europeană , DG COMM 

Link-uri web Încrederea în instituții (Parlament, Guvern, Partide politice, Administrație publică, Autorități 
publice regionale sau locale) 
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Chart/index 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Dacă este nevoie, poate fi calculat la nivel de regiuni de dezvoltare, deși nu se recomandă 
acest lucru din cauza eșantionului mic 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Poate fi calculat după gen, vârstă sau orice altă variabilă socio-demografică colectată în EB 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe Trebuie clar definit ce instituții vor fi luate în calcul și care este metoda de agregare. 

Avantaje Bine consolidat, disponibil pentru o perioadă lungă de timp, permite comparații 
internaționale. Este disponibil pentru un număr mare de instituții: Președinție, Guvern, 
Parlament, partide politice, primării, poliție, sistemul judiciar, sistemul de învățământ etc. 

 
 

Gradul de satisfacție cu privire la furnizarea serviciilor publice – Indicator de consecință 
  

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 7.1 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Procentul respondenților care au dat un răspuns mai degrabă pozitiv la întrebarea QA1a, din 

numărul total al respondenților. 

QA1a.7. Cum ați aprecia situaţia prezentă a fiecăreia dintre următoarele? Furnizarea 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Chart/index
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serviciilor publice în România 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele Comisia Europeană, DG COMM   

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Eurobarometrul standard 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  Comisia Europeană , DG COMM   

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Momentul colectării datelor 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Bianual 

Ani disponibili 2007-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată Comisia Europeană , DG COMM 

Link-uri web Eurobarometrul standard 
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/index#p=1&instrum
ents=STANDARD 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Dacă este nevoie, poate fi calculat la nivel de regiuni de dezvoltare, deși nu se recomandă 
acest lucru din cauza eșantionului mic 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Poate fi calculat după gen, vârstă sau orice altă variabilă socio-demografică colectată în EB 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe Este o măsurare unică.  Însă pare a fi o soluție mai bună decât folosirea unui indice privind 
mediul social, care combină prea mulți indicatori.   

Avantaje Bine consolidat, disponibil pentru o perioadă lungă de timp, permite comparații 
internaționale. 

 



384 

 

 

Percepția asupra corupției – Indicator de consecință 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 7.1 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Indicator compozit care măsoară percepția asupra corupție în sectorul public. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele Transparency International 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Indicele de Percepție a Corupției, Transparency International 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  Transparency International 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 1997-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată Transparency International 

Link-uri web https://www.transparency.org/research/cpi  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune N/C 

https://www.transparency.org/research/cpi
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Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Simplifică foarte mult conceptul, se bazează pe percepții, defalcările nu sunt disponibile. 

Avantaje Bine stabilit, disponibil pentru o perioadă lungă de timp, permite comparații internaționale. 
Corupția este legată în mod negativ de încrederea în instituții: cu cât este mai ridicată 
percepția corupției, cu atât este mai mică încrederea în instituțiile statului.   

 
 

Procentul cererilor de informații de interes public care au primit răspuns în mai mult de 30 de zile – Indicator de rezultat 
 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 7.1 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

7.1.1  

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

7.1.1.2 

Definiție Ponderea cererilor de informații de interes public care au primit răspuns în mai mult de 30 
de zile (intervalul stabilit prin Legea 544/2001). 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Acest indicator a fost propus deoarece sporește responsabilitatea pentru instituțiile publice 
și învață, de asemenea, publicul că, dacă interacționează cu instituțiile publice, solicitările 
lor vor fi avute în vedere și li se va răspunde. Cum încrederea în instituții (OG 7.1) depinde, 
parțial, de capacitatea de răspuns a acestora, un mod prin care pot crește șansele de a 
recupera încrederea în instituții este monitorizând dacă acestea răspund la solicitările 
primite de la cetățenii de rând.   

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Conform Legii 544/2001, instituțiile publice au obligația de a răspunde la solicitările de 
informații publice în termen de 30 de zile. Aceeași lege prevede ca instituțiile să publice un 
raport anual (Anexa 10 la Legea 544/2001) în care evaluează implementarea Legii 544/2001. 
Acesta include numărul total al solicitărilor primite din partea publicului, precum și numărul 
solicitărilor la care s-a răspuns în termenul limită, dar și numărul celora la care s-a răspuns 
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după termen.   
Pentru a măsura acest indicator, mai întâi trebuie să se stabilească un eșantion de instituții 
care vor fi evaluate pe baza acestuia.  Căutarea datelor va implica, pentru fiecare instituție 
din eșantion, căutarea rapoartelor anuale pe pagina de internet a instituțiilor și înregistrarea 
numărului de solicitări de informații și a defalcării acestora, în funcție de timpul de răspuns.  
Ultimul pas este reprezentat de calcularea indicatorului.   

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele Secretariatul General al Guvernului 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Fișă nouă pentru colectarea datelor cu privire la cererile pentru informații publice 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  Secretariatul General al Guvernului 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual (conform legii, instituțiile ar trebui să publice raportul pe anul anterior în luna aprilie) 

Ani disponibili Începând cu 2016, când legea a introdus obligativitatea de a publica raportul anual. 
Indicatorul nu poate fi calculat retrospectiv. 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A – nou propus. 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A – nou propus. 

Publicată N/A – nou propus. 

Link-uri web N/A – nou propus. 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune În funcție de strategia de colectare a datelor, poate fi calculat de la nivel central până la 
nivel de UAT.  
Localități, județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/A 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe Este un indicator nou, iar colectarea datelor ar putea fi scumpă, în funcție de câte instituții 
sunt incluse în eșantion.  
Simplifică foarte mult conceptul de capacitate de răspuns, luând în calcul doar timpul în care 
s-a răspuns la solicitare, nu și modul în care s-a răspuns la aceasta. 

Avantaje Este ușor de calculat și se bazează pe date oficiale, nu pe percepții sau atitudini.   
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Procentul actelor normative publicate pentru a primi feedback cu 30 de zile înainte de inițierea procesului de adoptare – Indicator de rezultat  
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 7.1 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

7.1.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

7.1.1.1 

Definiție Conform legii nr. 52/2003: anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ este 

adus la cunoștința publicului cu cel puțin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, 

avizare și adoptare de către autoritățile publice.  

Indicatorul măsoară procentul de proiecte legislative care respectă această dispoziție legală, 
oferind publicului posibilitatea de a-și exprima părerea și a face recomandări cu privire la 
proiect și de a participa la procesul de elaborare a noilor acte normative.  

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Necesar pentru măsurarea participării sociale la procesul legislativ 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Întâi trebuie colectate de pe site-urile oficiale ale instituțiilor (după o selecție prealabilă a 
instituțiilor) datele în legătură cu numărul proiectelor publicate cu 30 de zile înainte de 
inițierea procesului de adoptare. În continuare, se calculează procentul din totalul 
proiectelor publicate de respectivele instituții. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele Secretariatul General al Guvernului colectează date de la fiecare instituție care publică acte 
legislative pe site-ul propriu. 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Fișă nouă pentru colectare a datelor cu privire la cererile pentru proiecte de acte normative  

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  Secretariatul General al Guvernului 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 
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Ani disponibili 2004-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A – nou propus. 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A – nou propus. 

Publicată N/A – nou propus. 

Link-uri web Exemple disponibile pe site-urile web ale instituției : 
https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/ 
https://www.senat.ro/LegiProiect.aspx 
http://www.mfinante.ro/pagina.html?categoriebunuri=proiecte-acte-
normative&pagina=acasa&locale=ro&menu=Transparenta  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune În funcție de strategia de colectare a datelor, poate fi calculat de la nivel central până la 
nivel de UAT.  
Localități, județe  

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/A 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe Datele necesare nu sunt deja disponibile; trebuie colectate prin cercetare documentară. De 

asemenea, selecția instituțiilor relevante poate fi dificilă. 

Cu toate ca anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ este adus la 

cunostinta publicului cu 30 de zile iniante de supunerea spre analiza, avizare  si adoptare de 

catre autoritatile publice, autoritatea administratiei publice va stabili o perioada de cel putin 

10 zile pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act 

normativ supus dezbaterii publice. 

Perioada stabilită pentru feedback de la public este de minimum 10 zile. În  practica, au fost 
identificate situații de antedatare a anuntului. 

Avantaje Indicatorul este foarte relevant pentru acest O.G. 

 

 
 

 

https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/
https://www.senat.ro/LegiProiect.aspx
http://www.mfinante.ro/pagina.html?categoriebunuri=proiecte-acte-normative&pagina=acasa&locale=ro&menu=Transparenta
http://www.mfinante.ro/pagina.html?categoriebunuri=proiecte-acte-normative&pagina=acasa&locale=ro&menu=Transparenta
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O.G. 7.2. Creșterea toleranței și diminuarea discriminării 

 

Toleranța cu privire la grupurile minoritare – Indicator de consecință 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 7.2 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Procentul persoanelor care nu indică distanțare socială de grupurile minoritare 

 

Întrebarea din WVS: Nu i-ați dori ca vecini: persoane dependente de droguri/ persoane de 

rasă diferită de a dvs/ persoane care au SIDA/ imigranți/ homosexuali/ persoane alcoolice/ 

persoane de religie diferită de a dvs/ cupluri necăsătorite care locuiesc împreună/ persoane 

care vorbesc o limbă diferită 

 

Întrebarea din EVS: Pe lista următoare sunt trecute diferite grupuri de persoane. Aţi putea, 
vă rugăm, să alegeţi pe aceia pe care nu i-aţi dori ca vecini? Foști pușcăriași/ persoane de 
rasă diferită de a dvs/ persoane alcoolice/ persoane instabile emoțional/ musulmani/ 
imigranți/ muncitori străini/ persoane care au SIDA/ persoane dependente de droguri/ 
homosexuali/ evrei/ romi/ creștini/ persoane extremiste de stânga/ persoane extremiste de 
dreapta/ persoane cu familii numeroase/ hinduși/ studenți/ mame necăsătorite/ membri ai 
unor secte sau culturi religioase minoritare  

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C  

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C  

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 
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Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele În România, RQSA (Romanian Quantitative Studies Association) și Institutul de cercetare a 
calității vieții (ICCV) sunt partenerii locali pentru EVS și WVS, fiind responsabili cu 
organizarea cercetărilor. 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

WVS (o dată la 5 ani) / EVS (o dată la 9 ani) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  WVS / EVS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual   

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

O dată la 5 / 9 ani, ceea ce se traduce în intervale care variază, de maxim cinci ani 

Ani disponibili 1993, 1999, 2005, 2008, 2012, 2018 (pentru grupul minoritar definit deja, dar pentru noile 
grupuri minoritare, anii disponibili vor fi cei în care metodologia a fost schimbată) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată WVS / EVS 

Link-uri web http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp  
https://www.gesis.org/en/services/data-analysis/international-survey-programs/european-
values-study/ 
https://zacat.gesis.org/webview/ - EVS 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Dacă este nevoie, poate fi calculat la nivel de regiuni de dezvoltare, deși nu se recomandă 
acest lucru din cauza eșantionului mic 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Poate fi calculat după gen, vârstă sau orice altă variabilă socio-demografică colectată în 
sondaj 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe Trebuie clar definit ce minorități vor fi luate în calcul și care este metoda de agregare. Este 
măsurat la intervale care variază până la cinci ani. 

Avantaje Bine consolidat, disponibil pentru o perioadă lungă de timp, permite comparații 

internaționale. 

Indicatorul este deja colectat prin două anchete internaționale care se desfășoară și în 
România: World Values Survey/ Cercetarea Valorilor Lumii (WVS) și European Values Study/ 
Studiul Valorilor Europene (EVS). 

 

https://www.gesis.org/en/services/data-analysis/international-survey-programs/european-values-study/
https://www.gesis.org/en/services/data-analysis/international-survey-programs/european-values-study/
https://zacat.gesis.org/webview/
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O.G. 7.3. Creșterea participării în activități de voluntariat cu și pentru grupurile vulnerabile 
 
Apartenența la organizații de voluntariat – Indicator de consecință 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 7.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Procentul populației care aparține/ are un statut de membru activ în cel puțin o organizație 
de voluntariat. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C  

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele În România, RQSA (Romanian Quantitative Studies Association) și Institutul de cercetare a 
calității vieții (ICCV) sunt partenerii locali pentru EVS și WVS, fiind responsabili cu 
organizarea cercetărilor. 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

WVS (o dată la 5 ani) / EVS (o dată la 9 ani) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  WVS / EVS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual   

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

O dată la 5 / 9 ani, ceea ce se traduce în intervale care variază, de maxim cinci ani 

Ani disponibili 1993, 1999, 2005, 2008, 2012, 2018 (numai pentru tipul de organizare voluntară și 
activitățile specificate deja în metodologie) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de N/A 
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monitorizare 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată WVS / EVS 

Link-uri web http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp; 
https://www.gesis.org/en/services/data-analysis/international-survey-programs/european-
values-study/ 
https://zacat.gesis.org/webview/ - EVS 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Dacă este nevoie, poate fi calculat la nivel de regiuni de dezvoltare, deși nu se recomandă 
acest lucru din cauza eșantionului mic 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Poate fi calculat după gen, vârstă sau orice altă variabilă socio-demografică colectată în 
sondaj 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe Trebuie clar definit ce organizații de voluntariat vor fi luate în calcul și care este metoda de 
agregare. Este măsurat la intervale care variază până la cinci ani. 

Avantaje Bine consolidat, disponibil pentru o perioadă lungă de timp, permite comparații 

internaționale. 

Indicatorul este deja colectat prin două anchete internaționale care se desfășoară și în 
România: World Values Survey/ Cercetarea Valorilor Lumii (WVS) și European Values Study/ 
Studiul Valorilor Europene (EVS).  

 
 

Participarea politică – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 7.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Procentul populației care s-a implicat în acțiuni politice în trecut. WVS a măsurat și frecvența 

participării politice în ultimul an (acțiuni la care au participat recent) folosind următoarea 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
https://www.gesis.org/en/services/data-analysis/international-survey-programs/european-values-study/
https://www.gesis.org/en/services/data-analysis/international-survey-programs/european-values-study/
https://zacat.gesis.org/webview/
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scală: Niciodată/ O dată/ De două ori/ De trei ori/ De mai mult de trei ori/ Non-răspuns. 

Tipurile de acțiuni politice luate în considerare de ambele cercetări: semnarea unei petiții; 
participarea la boicoturi; participarea la demonstrații legale/pașnice; participarea la greve 
(ilegale); ocuparea unor clădiri sau fabrici (doar EVS); orice altă formă de protest (doar 
WVS); distrugerea de obiecte, spargerea de ferestre, violențe de stradă (EVS), violențe 
împotriva altor persoane (EVS).  

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C  

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele În România, RQSA (Romanian Quantitative Studies Association) și Institutul de cercetare a 
calității vieții (ICCV) sunt partenerii locali pentru EVS și WVS, fiind responsabili cu 
organizarea cercetărilor. 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

WVS (o dată la 5 ani) / EVS (o dată la 9 ani) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  WVS / EVS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual   

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

O dată la 5 / 9 ani, ceea ce se traduce în intervale care variază, de maxim cinci ani 

Ani disponibili 1993, 1999, 2005, 2008, 2012, 2018 (doar pentru tipurile de participare politică definite 
deja) 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată WVS / EVS 

Link-uri web http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp  
https://www.gesis.org/en/services/data-analysis/international-survey-programs/european-
values-study/ 
https://zacat.gesis.org/webview/ - EVS 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
https://www.gesis.org/en/services/data-analysis/international-survey-programs/european-values-study/
https://www.gesis.org/en/services/data-analysis/international-survey-programs/european-values-study/
https://zacat.gesis.org/webview/
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Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Dacă este nevoie, poate fi calculat la nivel de regiuni de dezvoltare, deși nu se recomandă 
acest lucru din cauza eșantionului mic 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Poate fi calculat după gen, vârstă sau orice altă variabilă socio-demografică colectată în 
sondaj 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe Trebuie clar definit ce tipuri de participare vor fi luate în calcul și care este metoda de 

agregare. Este măsurat la intervale care variază până la cinci ani. 

Indicatorul evaluează imaginea generală, pentru toate tipurile de participare, nu doar 
pentru activitățile de participare și voluntariat cu și pentru grupurile vulnerabile. 
Argumentul este acela că o participare politică mai intensă este benefică pentru întreaga 
societate (deși nu în mod egal pentru toți), pentru că este unul din elementele cheie prin 
care se pot introduce solicitări în sistemul politic. 

Avantaje Bine consolidat, disponibil pentru o perioadă lungă de timp, permite comparații 

internaționale. 

Indicatorul este deja colectat prin două anchete internaționale care se desfășoară și în 
România: World Values Survey/ Cercetarea Valorilor Lumii (WVS) și European Values Study/ 
Studiul Valorilor Europene (EVS). Trebuie stabilite tipurile de participare care vor fi luate în 
calcul. 

 
 

ONG-uri active care se ocupă cu grupuri vulnerabile, la 1000 de locuitori – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 7.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

7.3.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

7.3.1.5 

Definiție ONG-uri active care se ocupă cu grupuri vulnerabile, la 1000 de locuitori. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt Este un indicator destul de simplu de calculat, care ne poate spune câte ceva despre 
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disponibili deja)  schimbările participării sociale din comunitățile sărace și marginalizate. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

În funcție de cum definim un ONG activ (de la simpla sa existență în Registrul Național al 
ONG-urilor - http://www.just.ro/registrul-national-ong/ până la a lua în calcul doar ONG-
urile care au făcut raportări către autoritățile fiscale), indicatorul poate fi calculat luând 
numărul total al ONG-urilor care se ocupă de grupurile vulnerabile și împărțindu-l la 
populația din aceste localități, în mii de locuitori. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Raport 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele Ministerul Justiției pentru Registrul Național ONG; INS pentru datele privind populația  
MEF și instituții locale pentru informarea proiectelor; MMJS pentru informații despre 
furnizorii privați care furnizează servicii sociale 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Registru nou 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  Ministerul Justiției; INS; MMJS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată Ministerul Justiției 

Link-uri web http://www.just.ro/registrul-national-ong/  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Poate fi calculat la nivel de regiune de dezvoltare/ județ/ UAT. 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/A 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe Trebuie calculat.  Nu ține seama de faptul că unele ONG-uri pot avea pe agenda lor grupurile 
vulnerabile, fără însă a face ceva în acest sens 

Avantaje Va oferi o estimare a infrastructurii de ONG-urilor disponibilă pentru implicarea grupurilor 
vulnerabile 

http://www.just.ro/registrul-national-ong/
http://www.just.ro/registrul-national-ong/
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O.G. 7.4. Împuternicirea comunităților sărace și marginalizate prin participarea socială activă 

 

Prezența la vot – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 7.4 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Procentul persoanelor înscrise în Registrul electoral care au votat la ultimele alegeri. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), Institutul Național de Statistică (INS)  

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Registrul electoral 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  AEP 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Ultimele alegeri  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

După fiecare alegeri 

Ani disponibili 1990-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. N/A 
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Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Publicată AEP 

Link-uri web http://alegeri.roaep.ro/  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Poate fi calculat la diferite niveluri, de la secție de votare la nivel național 

Alte dezagregări M&E_Incluziune AEP poate raporta sexul și vârsta, dacă se folosește sistemul SIMPV 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe Niciunul 

Avantaje Statistici oficiale 

 
 

Suma rezervată pentru bugetele participative, la 1000 de locuitori – Indicator de input  
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 7.4 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

7.4.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

7.4.1.1 
7.4.1.2 

Definiție Suma de la bugetul local folosită pentru finanțarea proiectelor propuse de comunitatea 
locală, per 1000 de locuitori. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Este un indicator ușor de calculat, care arată în ce măsură administrația locală este dispusă 
să includă comunitatea locală în procesul de bugetare participativă. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Bugetele locale sunt disponibile pentru toate UAT-urile, de la Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice  (http://www.dpfbl.mdrap.ro/analize_bugete.html#). 
Suma stabilită la nivel de UAT pentru bugetare participativă trebuie obținută de la 
administrația locală.  Aceasta poate fi obținută solicitând administrației locale să includă 
această informației în raportul bugetar anual.   

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Raport 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele MDRAP 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  Execuții ale bugetelor locale 

http://alegeri.roaep.ro/
http://www.dpfbl.mdrap.ro/analize_bugete.html
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administrative de colectare a datelor 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  MDRAP 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili Din 2013 (retrospectiv)  

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată MDRAP 

Link-uri web http://www.dpfbl.mdrap.ro/analize_bugete.html#  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Poate fi calculat pentru regiuni de dezvoltare și pentrui județe  

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/A 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe Informațiile despre fondurile puse deoparte pentru proiectele selectate prin bugetarea 
participativă trebuie compilate, până sunt incluse ca variabilă ce va fi raportată de UAT. 

Avantaje Statistici oficiale 

 

O.G. 7.5. Creșterea accesului la informare și cunoaștere prin inovație socială 
 

Dimensiunea conectivitate a Indicelui Economiei și Societății Digitale – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 7.5 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Indicatorul măsoară folosirea infrastructurii broadband și calitatea acesteia. 

Dimensiunea conectivității are în vedere și partea de cerere și cea de ofertă pentru 
broadband (bandă largă) fix și mobil.  Pentru broadband-ul fix (banda largă fixă) evaluează 

http://www.dpfbl.mdrap.ro/analize_bugete.html
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disponibilitatea și gradul de pătrundere al broadband-ului de bază, rapid ((Next Generation 
Access–NGA care oferă cel puțin 30 Mbps) și ultra-rapid (cel puțin 100 Mbps), dar are în 
vedere și prețurile ofertelor comerciale.  Pentru broadband mobil sunt incluse 
disponibilitatea rețelei 4G și răspândirea broadband-ului mobil.  Conectivitatea digitală este 
văzută ca un drept social în UE. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr – un punctaj al indicatorilor relevanți. 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele Comisia Europeană  

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  Comisia Europeană  

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2011-2018 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

European Scorecard  

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată Comisia Europeană  

Link-uri web https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=52245  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Nu 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Nu  

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe N/A 

Avantaje N/A 

 
 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=52245
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Frecvența utilizării internetului – Indicator de rezultat  
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 7.5 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

7.5.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

7.5.1.1 
7.5.1.3 
7.5.1.4 

Definiție Persoane de 16-74 ani, care au accesat Internetul in ultimele 3 luni, pe frecventa accesarii 
acestuia. Frecventa folosirii Internetului: zilnic sau aproape in fiecare zi, cel putin o data pe 
saptamana (dar nu in fiecare zi), si mai putin de o data pe saptamana   

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Ancheta privind accesul la tehnologia informatiilor si comunicatiilor in gospodarii (TIC) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS, Eurostat 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2008 – 2018 
Incepand cu anul 2013 din chestionar au fost scoase variantele de raspuns ''cel putin o data 
pe luna (dar nu in fiecare saptamana)'', ''mai rar de o data pe luna'' si a fost introdusa 
varianta ''mai putin de o data pe saptamana''. 
Incepand cu anul 2014, datele au fost estimate pe baza populatiei rezidente la 1 ianuarie a 
anului respectiv si nu sunt comparabile cu seriile de date pentru perioadele precedente. 
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Pentru anii în care datele nu sunt disponibile, nu au fost realizate studii. 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată INS, EUROSTAT 

Link-uri web INS: http://www.insse.ro/cms/ro/tags/accesul-populatiei-la-tehnologia-informatiei-si-
comunicatiilor  
TIC109A – Structura persoanelor de 16-74 ani care au utilizat Internetul în ultimele 3 luni, 
după statutul ocupational, pe frecvența folosirii acestuia 
TIC109B – Structura persoanelor de 16-74 ani care au utilizat Internetul în ultimele 3 luni, 
după nivelul de instruire, pe frecvența folosirii acestuia 
TIC109C – Structura persoanelor de 16-74 ani care au utilizat Internetul în ultimele 3 luni, 
după sexe, pe frecvența folosirii acestuia 
TIC109D – Structura persoanelor de 16-74 ani care au utilizat Internetul în ultimele 3 luni, 
după mediul de rezidență, pe frecvența folosirii acestuia 
Eurostat: [isoc_r_iuse_i] - Persoane care au folosit internetul, frecvența de utilizare și 
activitățile 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiune de dezvoltare, mediu de rezidență 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Sex, vârstă, educație, nivel de educație 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe N/A 

Avantaje N/A 

 
 

Ponderea gospodăriilor cu acces la internet acasă, în total gospodării – Indicator de rezultat  
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 7.5 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

7.5.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 7.5.1.1 

http://www.insse.ro/cms/ro/tags/accesul-populatiei-la-tehnologia-informatiei-si-comunicatiilor
http://www.insse.ro/cms/ro/tags/accesul-populatiei-la-tehnologia-informatiei-si-comunicatiilor
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input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 7.5.1.3 
7.5.1.4 

Definiție Ponderea gospodariilor care au acces la Internet acasa reprezinta raportul procentual dintre 
numarul gospodariilor  care au acces la Internet acasa din fiecare tip de dezagregare statistica 
si numarul total al gospodariilor din dezagregarea respectiva. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Ancheta privind accesul la tehnologia informatiilor si comunicatiilor in gospodarii (TIC) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 2007-2018 
Incepand cu anul 2014, datele au fost estimate pe baza populatiei rezidente la 1 ianuarie a 
anului respectiv si nu sunt comparabile cu seriile de date pentru perioadele precedente. 
Pentru anii în care datele nu sunt disponibile, nu au fost realizate studii. 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată INS 

Link-uri web http://www.insse.ro/cms/ro/tags/accesul-populatiei-la-tehnologia-informatiei-si-
comunicatiilor  
TIC102A – Ponderea gospodăriilor care au acces la Internet acasă, pe statutul ocupațional al 
capului gospodăriei, în total gospodării din fiecare statut ocupațional 
TIC102B – Ponderea gospodăriilor care au acces la Internet acasă, pe nivelul de instruire al 

http://www.insse.ro/cms/ro/tags/accesul-populatiei-la-tehnologia-informatiei-si-comunicatiilor
http://www.insse.ro/cms/ro/tags/accesul-populatiei-la-tehnologia-informatiei-si-comunicatiilor
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capului gospodăriei, în total gospodării din fiecare nivel de instruire 
TIC102C – Ponderea gospodăriilor care au acces la Internet acasă, pe grupa de vârstă a 
capului gospodăriei, în total gospodării din fiecare grupă de vârstă 
TIC102D – Ponderea gospodăriilor care au acces la Internet acasă, pe medii de rezidență, în 
total gospodării din fiecare mediu de rezidență 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiunea de dezvoltare și mediul de rezidență ale capului gospodăriei 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Statutul ocupațional, grupa de vârstă și nivelul de educație al capului gospodăriei 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Regiuni de dezvoltare 

Puncte slabe N/A 

Avantaje N/A 

 
 

Activități de e-guvernare ale persoanelor prin intermediul site-urilor web – Indicator de rezultat  
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output  

Obiectivul general 7.5  

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și 
de input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

7.5.1  

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și 
de input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

7.5.1.1  
7.5.1.3  
7.5.1.4  

Definiție Persoane de 16-74 ani care interacționează cu autoritățile publice prin intermediul site-urilor 
web. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C  

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 
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Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Ancheta privind accesul la tehnologia informatiilor si comunicatiilor in gospodarii (TIC) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS, Eurostat 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2009 - 2018  
Începand cu anul 2014, datele au fost estimate pe baza populatiei rezidente la 1 ianuarie a 
anului respectiv si nu sunt comparabile cu seriile de date pentru perioadele precedente. 
Pentru anii în care datele nu sunt disponibile, nu au fost realizate studii. Începând cu 2017, 
grupele de vârstă s-au modificat din cauza numărului mic de cazuri. 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A  

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A  

Publicată Eurostat 

Link-uri web [isoc_ciegi_ac] – Activitățile de e-guvernare ale persoanelor prin intermediul website-urilor. 
 (isoc_r_gov_i) - Persoane care au folosit internetul pentru a interacționa cu autoritățile 
publice  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni NUTS 2 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Modul de utilizare a internetului  

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A  

Puncte slabe N/A  

Avantaje N/A  

 
   

Abilitățile digitale ale populației – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input  

Obiectivul general 7.5  
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Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și 
de input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

7.5.1  

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și 
de input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

7.5.1.1  
7.5.1.3  
7.5.1.4  

Definiție Persoane de 16-74 ani care au declarat că posedă abilități digitale (procesarea informației, 
comunicare, rezolvarea de probleme și abilități digitale de folosire a software-ului) 
Indicatorul poate fi raportat, conform Eurostat, după cum urmează: 

• ca procent de persoane 

• ca procent de persoane care au utilizat internetul în ultimul an 

• ca procent de persoane care au utilizat internetul în ultimele 3 luni 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C  

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS  

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Ancheta privind accesul la tehnologia informațiilor și comunicațiilor în gospodării (TIC) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS, Eurostat 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2015 - 2018  

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A  

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A  

Publicată Eurostat 
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Link-uri web [isoc_sk_dskl_i] - Nivelul abilităților digitale al persoanelor 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Densitatea populației (dens, intermediar, slab) 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Tipul de abilități digitale (nivel scăzut, de bază, peste media pentru deprinderi generale), 
vârstă, sex, nivelul de educație, chintile de venituri pentru gospodărie 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A  

Puncte slabe N/A  

Avantaje N/A  

 
 

Ponderea localităților din mediul rural care oferă locuitorilor acces gratuit la internet prin intermediul instituțiilor locale – Indicator de input  
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 7.5 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

7.5.1 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

7.5.1.1 
7.5.1.3 
7.5.1.4 

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

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date nou colectate 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Indică ponderea localităților care încearcă să ofere accesul la internet ca un serviciu destinat 
grupurilor dezavantajate din comunitate 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Fiecare comună trebuie să raporteze dacă oferă, printre serviciile sale, și accesul la internet.  
Informația poate fi folosită pentru a calcula procentul. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele Consiliile județene 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Registru nou 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  MDRAP 



407 

 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili N/C 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiuni de dezvoltare / județ 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Indicatorul și defalcările sale 

Puncte slabe Nu există aranjamente instituționale în vigoare în prezent. 

Avantaje Ușor de calculat, implică doar adăugarea unei variabile într-unul din rapoartele anuale pe 
care comunele trebuie să le completeze pentru INS. 

 
 

POLITICI ZONALE 
 

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

 

Rata riscului de sărăcie, după gradul de urbanizare și regiune – Indicator de consecință 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 8.1 & 8.2 & 8.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de N/C 
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input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

Definiție Rata riscului de sărăcie reprezintă procentul persoanelor cu un venit disponibil pe adult 

echivalent mai mic decât pragul sărăciei relative. 

Pragul riscului de sărăcie relativă este stabilit la 60% din mediana veniturilor pe adult 

echivalent. 

Indicatorul nu măsoară bunăstarea sau sărăcia, ci persoanele cu venituri mici în comparație 

cu restul rezidenților din țara respectivă, ceea ce nu implică neapărat un nivel de trai scăzut. 

Rata riscului de sărăcie după transferurile sociale se calculează ca procentul persoanelor ale 

căror venituri sunt mai mici decât pragul stabilit la nivelul de 60% din mediana veniturilor 

disponibile pe adult-echivalent după transferurile sociale. Pensiile, cum ar fi pensia de 

limită de vârstă sau pensia de urmaș, se consideră venituri (înainte de transferurile 

sociale), și nu transferuri sociale. Indicatorul examinează inexistența ipotetică a 

transferurilor sociale. 

Gradul de urbanizare (DEGURBA) este o clasificare ce indică caracterul unei zone.  

Ultima actualizare a clasificării se bazează pe grila din 2011 a populației și pe limitele 

unităților administrativ-teritoriale (UAT) din 2016. Următoarea actualizare majoră va avea la 

bază rezultatele recensământului din 2020.  

În baza procentului populației care trăiește în aglomerații și în centre urbane, unitățile 

administrativ-teritoriale de nivel 2 sunt clasificate în trei tipuri: 

• Orașe mari (zone dens populate) 

• Orașe mici și suburbii (zone cu densitate intermediară) 

• Zone rurale (zone slab populate) 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

EU-SILC 
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Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  EUROSTAT 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2007-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată INS nu publică indicatorul după gradul de urbanizare, doar Eurostat o face. 

Link-uri web (ilc_li43) - Rata riscului de sărăcie după gradul de urbanizare  
(ilc_li41) - Rata riscului de sărăcie  după regiunile NUTS 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Gradul de urbanizare (orașe, suburbii și zone rurale); regiuni NUTS 1&2   

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C  

Puncte slabe Propune o clasificare după densitatea populației care abia se intersectează cu diviziunea 
administrativă urban/rural 

Avantaje Se concentrează pe unul dintre criteriile gradului de urbanizare, și anume densitatea 
populației, ceea ce îl face relevant pentru O.G. 

 
 
Rata deprivării materiale severe, după gradul de urbanizare și regiune – Indicator de consecință  
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome  

Obiectivul general 8.1 & 8.2 & 8.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Rata deprivării materiale severe exprimă incapacitatea de a plăti pentru cel puțin patru din 

elementele asociate deprivării:  
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• Să își plătească chiria, ipoteca sau facturile la utilități; 

• Să își încălzească în mod corespunzător casa; 

• Să facă față unor cheltuieli neprevăzute; 

• Să consume periodic carne și proteine; 

• Să meargă în concedii; 

• Un televizor;  

• O mașină de spălat; 

• O mașină 

• Un telefon. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

EU-SILC 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  EUROSTAT 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2007-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 

Publicată EUROSTAT 

Link-uri web [ilc_mddd23] -  Rata deprivării materiale severe după gradul de urbanizare 
 (ilc_mddd21) – Rata deprivării materiale severe după regiunile NUTS 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Gradul de urbanizare (orașe, suburbii și zone rurale); regiuni NUTS 1&2  
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Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Nu este realizat pe baza unor elemente asociate deprivării mai potrivite pentru contextul 
românesc 

Avantaje Relevant pentru obiectiv; oferă o imagine mai nuanțată a clivajului urban-rural. 

 
 

Satisfacția cu viața, după gradul de urbanizare – Indicator de consecință 
  

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome  

Obiectivul general 8.1 & 8.2 & 8.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Valoarea medie a răspunsului la întrebarea: 

Luând în considerare toate aspecte, cât de satisfăcut(ă) sunteți cu viața dvs. de acum? Vă 

rugăm să răspundeți pe o scală de la 1 la 10, unde 1 este foarte nemulțumit și 10 înseamnă 

foarte satisfăcut.  

 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr (medie)  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele Eurofound 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Sondajul european privind calitatea vieții (Eurofound) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  Eurofound 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  La intervale de timp 
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Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

O dată la 4-5 ani 

Ani disponibili 2003, 2007, 2011, 2016 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Eurostat 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată Eurofound 

Link-uri web https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-quality-of-life-surveys 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Gradul de urbanizare 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Niciuna 

Puncte slabe Frecvență scăzută a raportării: de asemenea, nu există dovezi puternice care să facă 
legătura între satisfacția vieții și gradul de urbanizare. 

Avantaje Relevant pentru O.G. 

 
 

PIB la nivel de NUTS 2 și 3 (regiuni și județe) – Indicator de consecință 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 8.1 & 8.2 & 8.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/A 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/A 

Definiție Produsul intern brut (PIB) este principalul agregat macroeconomic în sistemul de conturi la 

nivel național, reprezintă rezultatul final al activității de producție a unităților 

producătoare rezidente (consumul final efectiv, formarea brută de capital fix) plus 

exporturile minus importurile de bunuri și servicii. 

Calculul pe regiuni sau județe permite comparații între economii și regiuni considerabil 
diferite în mărime absolută.   
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Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr (INS/ Eurostat: Milioane de monede naționale,Eurostat: Milioane de paritate de 
cumpărare standard (PCS) 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele EUROSTAT, INS (Banca Națională a României, MFP) 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Sistemul european de conturi (SEC 2010) 
INS: Conturi naționale regionale, Produsul intern brut, Surse administrative, Execuția 
bugetului de stat, Execuția bugetului local. 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  EUROSTAT 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 1995 – 2008: CON103C/ 2000 – 2017: toți ceilalți indicatori publicați 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată EUROSTAT, INS 

Link-uri web INS: 
CON103C -  PIB pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete, calculat conform CAEN 
Rev.1 (1995-2008) 
CON103I – PIB pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete - calculat conform CAEN 
Rev.2 - SEC 2010 (2000-2017) 
 
Eurostat: 
[nama_10r_2gdp] – Produsul intern brut (PIB) la prețurile curente ale pieței în funcție de 
regiunile NUTS 2 
 [nama_10r_3gdp] – Produsul intern brut (PIB) la prețurile curente ale pieței în funcție de 
regiunile NUTS 3 

https://codfiscal.net/41763/sistemul-european-de-conturi-sec-esa-2010-european-system-accounts-obligatie-de-atestare-cadrul-legal-bibliografie
https://codfiscal.net/41763/sistemul-european-de-conturi-sec-esa-2010-european-system-accounts-obligatie-de-atestare-cadrul-legal-bibliografie
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Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Regiune de dezvoltare, județ 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/A 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/A 

Puncte slabe - 

Avantaje Date deja disponibile pentru indicator 

 
 

Cel mai înalt nivel de educație absolvit, pe mediu de rezidență și regiune – Indicator de consecință 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Outcome 

Obiectivul general 8.1 & 8.2 & 8.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/C 

Definiție Procentul persoanelor de minim 24 de ani, după cel mai înalt nivel de educație absolvit: fără 
școală, primar, gimnazial, secundar superior, superior (ISCED97). 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Educația este unul din principalele motoare ale dezvoltării socio-economice 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

MMJS has access to FBS and can compute it, to make the indicator available. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Ancheta Bugetelor de Familie (ABF) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2008-2017 
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Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată N/C (va fi calculat) 

Link-uri web Datele/indicatorul sunt deja calculate de Eurostat prin intermediul EU-LFS (2000-2017), dar 

nu și după mediul de rezidență. Indicatorul va fi calculat din FBS și pentru sectorul Educație, 

deoarece poate fi dezagregat după mediul de rezidență, chintile de venit și etnia elevilor 

(arătând astfel diferențele de privilegii). 

Alternativa pentru indicatorul din FBS este instrumentul LFS: “Educational attainment level 

and transition from education to work” 

[edat_lfs_9913] - Populația după nivelul de educație, sex, vârstă și Gradul de urbanizare 

[edat_lfs_9917] - Populația după nivelul de educație, sex, vârstă, țară de origine și regiuni 
NUTS 2 (%) 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Mediul de rezidență; regiuni  

Alte dezagregări M&E_Incluziune Nivelul de educație atins (ISCED) 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Mediul de rezidență; regiuni 

Puncte slabe Date afectate de autoidentificare 

Avantaje Relevant pentru O.G.; în plus, este inclus și în sectorul Educație, ca măsură pentru O.G. 4.3. 

 
 

Ponderea salariaților în totalul populației active la nivelul localității – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output  

Obiectivul general 8.1 & 8.2 & 8.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/A 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/A 

Definiție Numărul salariaților ca pondere din totalul populației de vârstă activă (15 ani și peste) 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja Nou propus din date nou colectate 
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colectate; nou propus din date nou colectate  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Este un indicator indirect al dezvoltării în localitățile urbane mici unde sursele de venit sunt 
în principal activitățile neagricole. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

MMJS sau INS poate calcula acest indicator cu date de la INS 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS  

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Date administrative: Baza de date la nivel de localitate (INS) 

 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili N/C  

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Nu e disponibil 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C  

Publicată N/C  

Link-uri web N/C  

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Localitate, județ 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/A 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Indicatorul și defalcările sale 

Puncte slabe Nu este disponibil încă; măsoară doar dezvoltarea economică și surprinde o imagine a pieței 
muncii 

Avantaje Oferă o imagine de ansamblu asupra nivelului de dezvoltare economică; relevant pentru 
O.G. 

 

Ponderea gospodăriilor cu acces la sistemul public de alimentare cu apă, pe mediu de rezidență și regiune (ABF) – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 8.1 & 8.2 & 8.3 
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Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

8.2.1, 8.2.8 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

8.2.1.1; 8.2.8.1  

Definiție Procentul gospodăriilor care au acces la apă curentă din sistemul public de alimentare cu 
apă 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Măsoară disponibilitatea utilităților elementare din perspectiva accesului populației 
(output) și a  rezultatului distribuției teritoriale (input) 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

MMJS are acces la ABF și poate calcula și pune la dispoziție indicatorul 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Ancheta Bugetelor de Familie (ABF) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS, MMJS pe baza datelor calculate 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2001-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Nu 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Nu 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Medii de rezidență; regiuni 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Chintile 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Indicatorul și defalcările sale   

Puncte slabe Variații mici în intervale scurte de timp   

Avantaje Oferă o estimare a accesului, nu doar a distribuției (ca în cazul indicatorilor administrativi 
folosiți pentru input-uri) 
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Ponderea gospodăriilor cu acces la sistemele publice de canalizare, pe mediu de rezidență și regiune (ABF) – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 8.1 & 8.2 & 8.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

8.2.1, 8.2.8. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

8.2.1.1.; 8.2.8.2  

Definiție Ponderea gospodăriilor cu acces la sistemele publice de canalizare 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Măsoară disponibilitatea utilităților elementare din perspectiva accesului populației 
(output) și a  rezultatului distribuției teritoriale (input) 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

MMJS are acces la ABF și poate calcula și pune la dispoziție indicatorul 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Ancheta Bugetelor de Familie (ABF) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS, MMJS pe baza datelor calculate 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2001-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Nu 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Nu 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 
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Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Medii de rezidență; regiuni 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Chintile 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Indicatorul și defalcările sale 

Puncte slabe Variații mici în intervale scurte de timp   

Avantaje Oferă o estimare a accesului, nu doar a distribuției (ca în cazul indicatorilor administrativi 
folosiți pentru input-uri) 

 
 

Ponderea gospodăriilor cu acces la internet, pe mediu de rezidență și regiune (ABF) – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 8.1 & 8.2 & 8.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

8.2.1, 8.2.8.  

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

8.2.1.3 

Definiție Ponderea gospodăriilor cu acces la internet.  

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Măsoară disponibilitatea utilităților elementare din perspectiva accesului populației 
(output) și a  rezultatului distribuției teritoriale (input) 
Derivă din identificarea gospodăriilor cu cheltuieli pentru internet 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

MMJS are acces la ABF și poate calcula și pune la dispoziție indicatorul 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Ancheta Bugetelor de Familie (ABF) 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS, MMJS pe baza datelor calculate 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual  
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Ani disponibili 2001-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Nu 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Nu 

Publicată N/C 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Medii de rezidență; regiuni 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Chintile 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Indicatorul și defalcările sale 

Puncte slabe Variații mici în intervale scurte de timp   

Avantaje Oferă o estimare a accesului, nu doar distribuția (ca în cazul indicatorilor administrativi 
folosiți ca input-uri). 

 
 

Rate de absolvire - învățământ primar și gimnazial – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 8.1 & 8.2 & 8.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/A 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

N/A 

Definiție Procentul absolvenților de învățământ primar și gimnazial, în totalul populației care teoretic 
are vârsta de absolvire a respectivului nivel de educație 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil pentru anul școlar t-1, în luna iunie a anului t + 1 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 
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Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Indicatori calculați pe baza datelor colectate prin cercetări statistice exhaustive privind 
învățământul primar și secundar la sfârșitul anului școlar. 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual 

Ani disponibili 1997 – 2016 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

NC 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

NC 

Publicată N/A 

Link-uri web N/A 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Date disponibile la nivel național; pot fi dezagregate pe regiuni de dezvoltare, județe 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Datele pot fi dezagregare în funcție de gen 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* NC 

Puncte slabe Valoarea indicatorului poate fi afectată dacă populația școlară luată în calcul nu face parte 
strict din promoția curentă. 

Avantaje Este un indicator care reflectă calitatea și eficiența internă a sistemului de învățământ, 
precum și rezultatele acestuia. 

 
 

Numărul elevilor din învățământul primar și gimnazial la un profesor, pe mediu de rezidență și după mărimea localității – Indicator de rezultat 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Output 

Obiectivul general 8.1 & 8.2 & 8.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

8.3.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

8.3.1.1. 

Definiție Numărul elevilor din învățământul primar și gimnazial la un profesor, într-un an școlar, după 
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mediul de rezidență și mărimea localității.  
Este măsurat după mediul de rezidență și dimensiunea localității din mediul urban; sub 
20.000 de locuitori, între 20.000 - 199.999 de locuitori, 200.000 de locuitori sau peste. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Relevant pentru O.G., O.S. și A.P. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Numărător: Totalul elevilor înscriși în învățământul primar și gimnazial, într-un an școlar 

Numitor: Totalul profesorilor încadrați în învățământul primar și gimnazial, într-un an școlar 

Raportul va fi calculat pentru fiecare localitate, județ, mediu de rezidență și în funcție de 
mărimea localității 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Raport  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Indicator calculat la cerere pe baza datelor colectate prin cercetări statistice exhaustive 
privind învățământul primar și secundar inferior (inclusiv învățământul special), la începutul 
anului școlar 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Începutul anului școlar 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 1992-2017 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată N/A 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Localitate, județ, mediul de rezidență, dimensiunea localității din mediul urban 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/A  

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Mărimea localității urbane 

Puncte slabe Lipsește descompunerea pe mărimea localității: esențială pentru O.G. 

Avantaje Relevant pentru O.G., O.S. și A.P.; relevant pentru alt O.G. din cadrul sectorului; disponibil la 
nivel de localitate 
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Ponderea drumurilor rurale modernizate – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 8.1 & 8.2 & 8.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

8.2.1; 8.2.4. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

8.2.1.1; 8.2.4.2 

Definiție Lungimea drumurilor rurale modernizate, din totalul drumurilor rurale.  Rurale înseamnă 
comunale. 
Drumurile modernizate sunt cele acoperite cu piatră cubică, asfalt sau beton 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

INS: Cercetare statistică privind lungimea drumurilor publice 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual/ la final de an 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2010-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 



424 

 

Publicată Date publice INS 

Link-uri web http://www.insse.ro/cms/ro/tags/comunicat-lungime-drumuri-publice 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Județ, regiune 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/A 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe N/C 

Avantaje Este un indicator indirect al dezvoltării economice și, prin urmare, poate fi privit în același 
timp ca indicator de consecință. 

 
 

Numărul personalului medico-sanitar la 1000 locuitori, la nivel de localitate – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input  

Obiectivul general 8.1 & 8.2 & 8.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

8.2.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

8.2.1.2. 

Definiție Numărul personalului medical disponibil la 1000 de locuitori în fiecare localitate. 
Personalul medico-sanitar include: medici, doctori de familie, stomatologi, farmaciști, 
personal sanitar auxiliar. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Lipsa personalului medico-sanitar este un indicator al zonelor cu risc de sărăcie și 
excluziune socială. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

INS are date despre numărul personalului medico-sanital de la nivel de localitate 
(SAN104B), dar nu pune la dispoziție defalcarea pe localități. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr  

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

INS - Cercetarea statistica privind activitatea unitatilor sanitare 
 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS 
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Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 2 
ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 1990-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. Verificați 
și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată TEMPO online 
Publicații INS: Anuarul Statistic al României, Starea economică şi socială a României, 
Tendințe sociale, etc. 

Link-uri web INS: SAN104B - Personalul medico-sanitar pe categorii, forme de proprietate, județe și 

localități 

 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Județ, regiune 

Alte dezagregări M&E_Incluziune Sectorul public / privat, tipul de personal medical 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Localitate 

Puncte slabe Nu se măsoară la nivel de localitate deoarece nu este fezabil ca infrastructura sanitară să 
fie completă în fiecare localitate, inclusiv în mediul rural 

Avantaje Relevant pentru O.S. și A.P.-uri 

 
 

Localități cu retea de distributie a apei – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 8.1 & 8.2 & 8.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

8.2.1, 8.2.8 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

8.2.1.1; 8.2.8.1; 8.2.8.2.. 

Definiție Localități unde a ajuns rețeaua publică de distribuție a apei curente  
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Datele sunt extrase dintr-o anchetă administrativă exhaustivă (recensământ) completată de 
toate serviciile care oferă utilități publice, direcțiile domeniului public, primăriile din orașe 
mari, orașe mici și comune 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr; procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Cercetarea statistică privind alimentarea cu apă, canalizarea, salubritatea și distribuirea 
energiei termice 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2007-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Strategia pentru dezvoltare teritorială 

Publicată Tempo online  

Link-uri web GOS106C - Numarul localităților cu rețea de distribuție a apei, pe medii de rezidență, 
macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Localitate, județ, regiune, macroregiune 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Localitate 

Puncte slabe Nu oferă o evidență și a accesului real al populației; însă acesta este furnizat de indicatorii 
de output 

Avantaje Relevant pentru O.G., O.S. și A.P.-uri; complementar cu indicatorii de rezultat 
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Localități  cu canalizare publică – Indicator de input 
  

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 8.1 & 8.2 & 8.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

8.2.1, 8.2.8. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

8.2.1.1; 8.2.8.2  

Definiție Localități unde a ajuns rețeaua publică de canalizare 
Datele sunt extrase dintr-o anchetă administrativă exhaustivă (recensământ) completată de 
toate serviciile care oferă utilități publice, direcțiile domeniului public, primăriile din orașe 
mari, orașe mici și comune 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr; procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Cercetarea statistică privind alimentarea cu apă, canalizarea, salubritatea și distribuirea 

energiei termice 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS 
 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2007-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

Strategia pentru dezvoltare teritorială 
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Publicată Tempo online  

Link-uri web GOS110C - Numarul localităților cu canalizare publică, pe medii de rezidență, macroregiuni, 
regiuni de dezvoltare și județe 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Localitate, județ, regiune 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Localitate 

Puncte slabe Nu oferă o evidență și a accesului real al populației; însă acesta este furnizat de indicatorii 
de output. 

Avantaje Relevant pentru O.G., O.S. și A.P.-uri; complementar cu indicatorii de rezultat 

 
 

Zone fără acoperire cu internet în bandă largă – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 8.1 & 8.2 & 8.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

8.2.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

8.2.1.3. 

Definiție Zone fără acoperire în care nu există niciun furnizor de conexiune fixă la internet (indiferent 
de prezența sau nu a unei rețele mobile 3G+) 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil 

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr; procent din totalul satelor 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Registrul furnizorilor de internet 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS; Banca Mondială  
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Banca Mondială oferă date administrative despre zonele fără acoperire, în timp ce INS 
estimează numărul de gospodării cu sau fără conexiuni fixe în bandă largă (publicație 
statistică: Accesul populației la TIC) 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual 

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2017-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

Vizualizare GIS a Băncii Mondiale 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/C 

Publicată Banca Mondială  

Link-uri web BM: Broadband "White spots" with no fixed broadband connections, with or without 3G+ 
networks 
http://www.arcgis.com/home/item.html?id=a9be79621d2944c39780c130 
f68da906&sortOrder=true&sortField=defaultFSOrder#data 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Localitate, județ 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Internetul mobil cucerește un procent mare de utilizatori 

Avantaje Relevant pentru O.S. și A.P. 

 
 

Numărul de școli primare și gimnaziale, pe mediu de rezidență – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 8.1 & 8.2 & 8.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

8.2.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

8.2.1.2. 

Definiție Numărul școlilor primare și gimnaziale, pe localități, județe, regiuni și mediu de reședință, în 

http://www.arcgis.com/home/item.html?id=a9be79621d2944c39780c130
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registrele INS 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Disponibil  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

N/C 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Număr 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele INS 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Cercetări statistice exhaustive de aproximativ 4000 de unități în 2017, în ceea ce privește 
nivelul ISCED 1 și 2 (include învățământul special) 
 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  INS 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 1992-2017 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată TEMPO online 

Link-uri web SCL101C – Unitățile școlare pe niveluri de educație, județe și localități 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Localitate, județ, regiune 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* N/C 

Puncte slabe Măsoară în mod incomplet disponibilitatea sistemelor de învățământ, deoarece nu este 
raportat la dimensiunea populației.   

Avantaje Relevant pentru O.S. și A.P.-uri 
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Ponderea cheltuielilor pentru educație în totalul bugetelor locale, pe mediu de rezidență și după mărimea localității urbane  – Indicator de 
input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 8.1 & 8.2 & 8.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

8.3.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

8.3.1.1. 

Definiție Ponderea cheltuielilor pentru educație în totalul bugetelor locale, după mediul de rezidență 
și mărimea localității urbane - 
Este măsurat după mediul de rezidență și dimensiunea localității din mediul urban; sub 
20.000 de locuitori, între 20.000 - 199.999 de locuitori, 200.000 de locuitori sau peste 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Fondurile europene urmăresc să corecteze inegalitățile teritoriale 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

MMJS ar trebui să raporteze acest indicator folosind date de la MDRAP sau să primească 
indicatorul. Cheltuielile curente pentru educație înregistrate în Sistemul Conturilor de 
Educație dezvoltat de INS nu sunt dezagregate pe medii de rezidență și mărimea localității 
urbane. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Datele de execuție ale bugetelor locale 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2007-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 
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Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată Nu 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Mediul de rezidență, mărimea localității, județ, localitate  

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Indicatorul și variabilele sale 

Puncte slabe Nu se uită exclusiv la fondurile disponibile pentru sectorul social 

Avantaje Relevant pentru O.S. și A.P.-uri 

 
 

Ponderea cheltuielilor pentru sănătate în totalul bugetelor locale, pe mediu de rezidență și după mărimea localității urbane – Indicator de 
input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 8.1 & 8.2 & 8.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

8.3.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

8.3.1.1. 

Definiție Ponderea cheltuielilor pentru sănătate în totalul bugetelor locale, după mediul de rezidență 
și mărimea localității urbane   
Este măsurat după mediul de rezidență și dimensiunea localității din mediul urban; sub 
20.000 de locuitori, între 20.000 - 199.999 de locuitori, 200.000 de locuitori sau peste. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Fondurile europene urmăresc să corecteze inegalitățile teritoriale 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

MMJS ar trebui să raporteze acest indicator folosind date de la MDRAP sau să primească 

indicatorul deja calculat. 

Cheltuielile curente pentru sănătate înregistrate în Sistemul Conturilor de Sănătate 
dezvoltat de INS nu sunt dezagregate pe medii de rezidență și mărimea localității urbane. 
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Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Datele de execuție ale bugetelor locale 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2007-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată Nu 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Mediul de rezidență, mărimea localității, județ, localitate 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Indicatorul și variabilele sale 

Puncte slabe Nu se uită exclusiv la fondurile disponibile pentru sectorul social 

Avantaje Relevant pentru O.S. și A.P.-uri. 

 
 

Ponderea cheltuielilor pentru proiecte finanțate cu fonduri europene în totalul bugetelor locale, pe mediu de rezidență și după mărimea 
localității urbane – Indicator de input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 8.1 & 8.2 & 8.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

8.3.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

8.3.1.1. 
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Definiție Ponderea cheltuielilor de la bugetul local pentru proiecte cu finanțare europeană, din totalul 
cheltuielilor locale 
Este măsurat după mediul de rezidență și dimensiunea localității din mediul urban; sub 
20.000 de locuitori, între 20.000 - 199.999 de locuitori, 200.000 de locuitori sau peste. 
 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Fondurile europene urmăresc să corecteze inegalitățile teritoriale 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

MMJS ar trebui să raporteze acest indicator folosind date de la MDRAP sau să primească 
indicatorul 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Datele de execuție ale bugetelor locale 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2007-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată Nu 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Mediul de rezidență, mărimea localității, județ, localitate 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Indicatorul și variabilele sale 

Puncte slabe Nu se uită exclusiv la fondurile disponibile pentru sectorul social 

Avantaje Relevant pentru O.S. și A.P.-uri. 
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Ponderea cheltuielilor din  venituri locale în  totalul bugetelor locale, pe mediu de rezidență și după mărimea localității urbane  – Indicator de 
input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 8.1 & 8.2 & 8.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

8.3.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

8.3.1.1. 

Definiție Ponderea cheltuielilor din venituri locale în  totalul bugetelor locale, după mediul de 
rezidență și mărimea localității urbane. 
Este măsurat după mediul de rezidență și dimensiunea localității din mediul urban; sub 
20.000 de locuitori, între 20.000 - 199.999 de locuitori, 200.000 de locuitori sau peste. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Fondurile europene urmăresc să corecteze inegalitățile teritoriale. 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

MMJS ar trebui să raporteze acest indicator folosind date de la MDRAP sau să primească 
indicatorul deja calculat. 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Datele de execuție ale bugetelor locale 

Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2007-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 
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Publicată Nu 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Mediul de rezidență, mărimea localității, județ, localitate 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Indicatorul și variabilele sale 

Puncte slabe Nu se uită exclusiv la fondurile disponibile pentru sectorul social 

Avantaje Relevant pentru O.S. și A.P.-uri. 

 
 

Ponderea cheltuielilor pentru investiții în totalul bugetelor locale, pe mediu de rezidență și după mărimea localității urbane  – Indicator de 
input 
 

Nivel: outcome (consecințe), output (rezultat), input 
(resurse) 

Input 

Obiectivul general 8.1 & 8.2 & 8.3 

Obiectivele specifice (doar pentru Indicatorii de output și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

8.3.1. 

Acțiunile prioritare (doar pentru Indicatorii de rezultat și de 
input; trebuie să fie în cadrul OG specificat) 

8.3.1.1. 

Definiție Ponderea cheltuielilor pentru investiții în totalul bugetelor locale, după mediul de rezidență 

și mărimea localității urbane  

Este măsurat după mediul de rezidență și dimensiunea localității din mediul urban; sub 
20.000 de locuitori, între 20.000 - 199.999 de locuitori, 200.000 de locuitori sau peste. 

Disponibilitate: disponibil; nou propus din date deja 
colectate; nou propus din date nou colectate 

Nou propus din date deja colectate  

Justificarea selecției (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

Fondurile europene urmăresc să corecteze inegalitățile teritoriale 

Strategia de măsurare (doar pentru indicatorii care nu sunt 
disponibili deja)  

MMJS ar trebui să raporteze acest indicator folosind date de la MDRAP sau să primească 
indicatorul 

Unitatea de măsură: număr, procent, raport  Procent 

Sursă/surse de date: Instituție care colectează datele Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

Sursă/surse de date: Identificarea anchetei sau a fișei  
administrative de colectare a datelor 

Datele de execuție ale bugetelor locale 
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Sursă/surse de date: Instituția care raportează datele  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

Perioada de referință: lunar, trimestrial, semestrial, anual  Anual  

Frecvența de raportare a M&E_Incluziune: anual, o dată la 
2 ani, etc.  

Anual  

Ani disponibili 2007-prezent 

Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de 
monitorizare 

N/A 

Face parte din sistemele de M&E ale altor strategii. 
Verificați și cu Strategia de guvernare 2018-2020 

N/A 

Publicată Nu 

Link-uri web N/C 

Dezagregare teritorială M&E_Incluziune Mediul de rezidență, mărimea localității, județ, localitate 

Alte dezagregări M&E_Incluziune N/C 

Dezagregări care nu sunt încă disponibile* Indicatorul și variabilele sale 

Puncte slabe Nu se uită exclusiv la fondurile disponibile pentru sectorul social 

Avantaje Relevant pentru O.S. și A.P.-uri. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competența face diferența! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social 
European 

Competence makes a difference! 

Project selected under the Administrative Capacity Operational Program, co-financed by European Union from the European Social  
Fund 


