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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 
care aceștia le reprezintă. Banca Mondială nu garantează acuratețea datelor incluse în prezentul 
raport.  

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 
OUG Ordonanță de Urgență a Guvernului  
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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 
AP Acțiuni Prioritare 
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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 
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Registrul contractelor colective de muncă (MMJS) 

 

Status  2. Sursă de date existentă pentru care este necesară colectarea unor date noi 

Date colectate de ...   MMJS, Inspectoratele Teritoriale de Muncă 

Date centralizate de ...   MMJS  

Indicatori Ce indicatori sunt / ar trebui să fie colectați: 

Sector: I. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 

Ponderea întreprinderilor cu contracte colective de muncă – Indicator de input 

Date necesare pentru indicatorii 

respectivi 

Ce variabile/ date sunt necesare? 

Date de identificare Întreprindere (Denumire întreprindere, CUI/CIF, Tip – privată sau publică); Tipul contractului 

colectiv de muncă (individual, colectiv); Clasa de mărime în funcție de numărul de angajați și valoarea cifrei de 

afaceri sau totalul activelor;  

Număr de întreprinderi cu contracte colective de muncă; Număr total de întreprinderi; 

Universul cercetării Întreprinderi active 

Pentru date administrative: Datele 

acoperă în întregime sau parțial 

populația analizată? 

1. Da 

 

Ce grupuri nu sunt acoperite? 

Ce informații nu sunt disponibile? 

De verificat distribuția întreprinderilor în funcție de tipul contractului de muncă (individual, colectiv) și clasa de 

mărime. Populația totală a întreprinderilor active este centralizată de INS în Registrul  Statistic al Întreprinderilor în 

baza datelor de la MFP, ANAF, ONRC.  

Tip sursă MMJS/ Direcția Dialog Social: registru privind contractele colective de muncă la nivel de grup de unități și pe 

sectoare de activitate 

Registrul ITM pentru contracte colective de muncă înregistrate la nivel de unitate. 

Nivel de reprezentativitate Nivel național 

Unitatea statistică cea mai 

dezagregată 

întreprindere 

Care sunt dezagregările utilizate în Tipul de întreprinderi pe tip proprietate (privată, publică) și pe clase de mărime (numărul de salariați, valoarea 
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sistemul M&E? cifrei de afaceri / totalul activelor): micro, mică, medie și mare. 

Perioada de referință 4. An calendaristic / 3. Anul precedent 

Frecvența înregistrării / colectării 

datelor 

2. Anual;  

Ministerul Muncii poate avea acces la 

micro-date? 

Da, pentru datele colectate de către instituțiile aflate în subordinea Ministerului Muncii 
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Participanți la programe de învățare pe tot parcursul vieții (MMJS) 
 

Status  3. Sursă de date nou propusă 

Date colectate de ...   MMJS, ANOFM, MEN, Autoritatea Națională pentru Calificări, CCIP, furnizori private de cursuri pentru LLL/ ÎPV 

Date centralizate de ...   MMJS, MEN 

Indicatori Ce indicatori sunt / ar trebui să fie colectați: 

Sector: I. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 

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

input 

Date necesare pentru indicatorii 

respectivi 

Ce variabile/ date sunt necesare? 

Fiecare furnizor de evaluare și certificare a competențelor înregistrează informații despre clienți: numele, datele de 

identificare, detalii despre curs, evaluarea și certificarea competențelor 

Universul cercetării Participanți la programe  de ÎPV  

Pentru date administrative: Datele 

acoperă în întregime sau parțial 

populația analizată? 

Nu este cazul (o nouă sursă de date) 

Ce grupuri nu sunt acoperite? 

Ce informații nu sunt disponibile? 

Datele nu sunt disponibile  

Tip sursă Date administrative: Registre ale ANOFM, ANC, CCIP, furnizorilor privați cu participanți la programe de ÎPV a căror 

competențe au fost evaluate și certificate ca urmare a finalizării cursurilor 

Nivel de reprezentativitate Nivel național 

Unitatea statistică cea mai 

dezagregată 

Individual 

Care sunt dezagregările utilizate în 

sistemul M&E? 

N/A 

Perioada de referință 4. Anul calendaristic / 3. Anul precedent 
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Frecvența înregistrării / colectării 

datelor 

2. Anual;  

Ministerul Muncii poate avea 

acces la micro-date? 

Da 
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Personal de la ghișeu care lucrează direct cu persoanele șomere  (ANOFM) 
 

Status  3. Sursă de date nou propusă 

Date colectate de ...   ANOFM 

Date centralizate de ...   ANOFM 

Indicatori Ce indicatori sunt / ar trebui să fie colectați: 

Sector: I. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 

Procentul personalului de la ghișeu care lucrează direct cu șomeri înregistrați- Indicator de output (rezultat) 

Date necesare pentru indicatorii 

respectivi 

Ce variabile/ date sunt necesare? 

Informațiile Agenției: Regiune de dezvoltare, Județ, Localitate, Număr total de salariați, Număr de salariați care 

lucrează direct cu persoanele șomere (personal de la ghișeu); 

Universul cercetării Agențiile teritoriale de ocupare a forței de muncă și salariații acestora 

Pentru date administrative: Datele 

acoperă în întregime sau parțial 

populația analizată? 

Nu este cazul (o nouă sursă de date) 

Ce grupuri nu sunt acoperite? 

Ce informații nu sunt disponibile? 

Datele nu sunt disponibile  

Tip sursă ANOFM - Registrele de personal din cadrul agențiilor teritoriale 

Nivel de reprezentativitate Nivel național, regional și județean  

Unitatea statistică cea mai 

dezagregată 

Persoane fizice, organizații 

Care sunt dezagregările utilizate în 

sistemul M&E? 

Regiune de dezvoltare, județ 

Perioada de referință 4. Anul calendaristic / 3. Anul precedent 

Frecvența înregistrării / colectării 

datelor 

2. Anual;  

Ministerul Muncii poate avea Da 
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acces la micro-date? 
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Registrul Unic de Evidență a Întreprinderilor Sociale (ANOFM) 

 

Status  2. Sursă de date existentă pentru care este necesară colectarea unor date noi 

Date colectate de ...   ANPM, MMJS 

Date centralizate de ...   MMJS, ANOFM 

Indicatori Ce indicatori sunt / ar trebui să fie colectați: 

Sector: I. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 

Valoarea finanțărilor atrase prin Instrumente Structurale de către întreprinderile de economie socială în scopul 

îndeplinirii obiectivelor eligibile – Indicator de input (resurse) 

Date necesare pentru indicatorii 

respectivi 

Ce variabile/ date sunt necesare? 

Date de identificare Întreprindere (Denumire întreprindere, CUI/CIF); Data Emiterii/Suspendării/Retragerii/Expirării 

Certificatului; Sumele și sursele sprijinului financiar (prin intermediul Instrumentelor Structurale). 

Instrumentele Structurale ale Politicii de Coeziune au trei obiective principale: Convergență, Competitivitate regională 

și Ocuparea forței de muncă, și Cooperare Teritorială Europeană. 

Acestea sunt următoarele: Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul European Social (FES), Fondul de 

Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEARD) și Fondul European pentru pescuit și afaceri 

maritime (FEPAM). 

Universul cercetării Întreprinderile de economie socială înregistrate în Registrul Unic de Evidență a Întreprinderilor Sociale (RUEIS)  

Pentru date administrative: Datele 

acoperă în întregime sau parțial 

populația analizată? 

1. Da 

Ce grupuri nu sunt acoperite? 

Ce informații nu sunt disponibile? 

Sumele și sursele de sprijin financiar nu sunt disponibile. 

Tip sursă “RUEIS: Registrul Unic de Evidență a Întreprinderilor Sociale” cu date introduse de la MEF 

Nivel de reprezentativitate Nivel național 

Unitatea statistică cea mai 

dezagregată 

Întreprindere de economie socială 
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Care sunt dezagregările utilizate în 

sistemul M&E? 

Niciuna 

Perioada de referință 4. Anul calendaristic / 3. Anul precedent 

Frecvența înregistrării / colectării 

datelor 

2. Anual;  

Ministerul Muncii poate avea acces 

la micro-date? 

Da, pentru datele colectate de către instituțiile aflate în subordinea Ministerului Muncii 
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Date EU-SILC despre transferuri sociale și nevoi medicale nesatisfăcute (Eurostat/ INS) 
 

Status  2. Sursă de date existentă pentru care este necesară colectarea unor date noi 

Date colectate de ...   INS 

Date centralizate de ...   INS, Eurostat 

Indicatori Ce indicatori sunt / ar trebui să fie colectați: 

Sector: II. TRANSFERURI SOCIALE 

1. Rata riscului de sărăcie înainte și după transferurile sociale (excluzând pensiile)- indicator de outcome (consecințe) 

2. 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 Outcome (consecințe) 

3. Rata riscului de sărăcie înainte și după indemnizația pentru persoane cu dizabilități, în funcție de nivelul de limitare a 

activității  – Indicator de Outcome (consecințe)  

4. 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 output (rezultat) 

5. 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 

output (rezultat) 

6. 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 output 

(rezultat) 

7. Gradul de acoperire al indemnizației pentru persoane cu dizabilități, pe chintile de venit (EU-SILC) – Indicator de output 

(rezultat) 

8. Generozitatea indemnizației pentru persoanele cu dizabilități, pe chintile de venit (EU-SILC) – Indicator de output 

(rezultat) 

9. Generozitatea alocației de stat pentru copii, pe chintile de venit (EU-SILC) – Indicator de output (rezultat) 

10. Rata supra-încărcării cu costuri de locuire, pe decile de venit –Indicator  de Outcome (consecințe) 
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11. Gradul de acoperire al ajutorului pentru încălzirea locuinței (EU-SILC) – Indicator de output (rezultat) 

12. Generozitatea ajutorului pentru încălzirea locuinței (EU-SILC) – Indicator de output (rezultat) 

13. Precizia ajutorului pentru încălzirea locuinței (EU-SILC) – Indicator de output (rezultat) 

 

Sector: V. SĂNĂTATE 

1. Procentul persoanelor de 16 ani și peste care nu au putut să consulte un medic specialist, pe chintile de venit  – 

Indicator de output (rezultat) 

Date necesare pentru 

indicatorii respectivi 

Ce variabile/ date sunt necesare? 

Variabile referitoare la Individ: date de identificare, vârstă (incl. categoria de vârstă 16+ ani), gen, sănătate, auto-

raportarea nevoii nesatisfăcute de examinare și îngrijire medicală (motive cumulate: ‘Motive financiare, ‘Lista de 

așteptare’ și ‘prea departe pentru a călători’), nivelul de limitare a activității, status & tip de dizabilitate, stare civilă, status 

ocupațional actual  auto-definit, tip contract de muncă, venit (chintile);  

Variabile Gospodărie: date de identificare, tip locuință, condiții de locuit, cost locuință (tipuri și sume), componența 

gospodăriei: tip și mărime, venit total al gospodăriei, regiune de dezvoltare, mediul de rezidență calculat în funcție de 

gradul de urbanizare (densitatea populației);  

Venit disponibil pe adult-echivalent aferent gospodăriei (i.e. ajustat pentru mărimeai și componența gospodăriei), înainte 

și după transferuri sociale/ alocația de stat pentru copii/ indemnizația de creștere a copilului/ transferuri sociale bazate pe 

testarea mijloacelor/ indemnizație pentru persoane cu dizabilități; 

Transferuri sociale care ajung în gospodărie (pe tipuri și sume):  

• în funcție de funcția beneficiului – transferuri sociale la nivel  general și individual (alocația de stat pentru copii/ 

indemnizația pentru creșterea copilului/ indemnizație pentru persoane cu dizabilități/ ajutor pentru încălzirea 

locuinței/ alocație pentru susținerea familiei cu ambii părinți și a celei monoparentale / venitul minim garantat); 

• în funcție de caracteristicile beneficiilor – transferuri sociale bazate sau nu pe testarea mijloacelor de trai 

Pensia pentru limită de vârstă și pensia de urmaș sunt considerate venituri înainte de transferuri, nu sunt incluse la 

transferuri sociale.Pragul riscului de sărăcie (calculat după transferul social); 

Impactul transferurilor sociale (bazate sau nu pe testarea mijloacelor) reprezintă reducerea ratei riscului de sărăcie în 

procente (%)ca urmare a transferurilor sociale bazate pe testarea mijloacelor, calculat ca diferență procentuală dintre rata 

riscului de sărăcie înainte și după transferurile sociale bazate pe testarea mijloacelor. 
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Numărul total al populației rezidente în funcție de nivelul de limitare a activității; 

Indicatorul rata riscului de sărăcie relativă de la EU-SILC este calculat fără autoconsum (consum din resurse proprii). Doar 

ABF raportează date cu sau fără autoconsum. 

TBD: Autoconsum (CONSO și sumele asociate produselor din ABF secțiunea 4. Produse agroalimentare și băuturi alcoolice 

– balanța);Venit median disponibil pe adult- echivalent (calculat cu / fără autoconsum – TBD, calculat și înainte de 

transferurile sociale bazate pe testarea mijloacelor de trai);  

Chintile de venit bazate pe veniturile disponibile pe adult- echivalent;  

Suma totală a transferurilor sociale bazate pe testarea mijloacelor (per total, individual)/ indemnizației pentru persoane cu 

dizabilități/ alocației de stat pentru copii/ ajutorului pentru încălzirea locuinței primit de gospodării;  

Veniturile totale ale gospodăriilor care beneficiază de transferuri sociale bazate pe testarea mijloacelor (per total și 

individual - alocația pentru susținerea familiei cu ambii părinți și a celei monoparentale / Venitul Minim Garantat)/ alocația 

de stat pentru copii/ indemnizația pentru persoane cu dizabilități/ ajutorul pentru încălzirea locuinței;  

Numărul gospodăriilor care primesc beneficiile; 

Număr total de gospodării; 

Universul cercetării Toate gospodăriile private locuite la momentul colectării datelor sau persoanele care locuiesc acolo. 

Pentru date administrative: 

Datele acoperă în întregime 

sau parțial populația 

analizată? 

Nu este cazul 

Ce grupuri nu sunt acoperite? 

Ce informații nu sunt 

disponibile? 

Distribuția gospodăriilor în funcție de densitatea populației nu este o variabilă disponibilă în EU-SILC, dar poate fi calculată.  

Eșantionul trebuie redimensionat pentru a asigura fiabilitatea datelor cu privire la beneficiarii transferurilor sociale (bazate 

pe testarea mijloacelor), astfel încât gradul de acoperire al beneficiului de asistență socială să fie estimat cu precizie, iar 

datele să poată fi raportate  la chintilele de venit.Elementele referitoare la transferurile sociale trebuie reajustate pentru a 

fi în conformitate cu structura acestora din datele administrative. 

Tip sursă Date provenite din anchete: EU-SILC (Eurostat), deoarece poate furniza date pe chintile de venit; ABF (INS) ca alternativă 

sugerată de INS 

Nivel de reprezentativitate Nivel național și regional 

Unitatea statistică cea mai Gospodării private, membrii gospodăriei 
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dezagregată 

Care sunt dezagregările 

utilizate în sistemul M&E? 

Indicatorii sunt măsurați per total protecție socială, pentru cele mai importante două beneficii: alocația de stat pentru 

copii și indemnizația pentru creșterea copilului, pe indemnizație pentru persoane cu dizabilități, și pe transferuri sociale 

bazate pe testarea mijloacelor (la nivel general sau individual - alocația pentru susținerea familiei cu ambii părinți și a celei 

monoparentale , Ajutorul pentru încălzirea locuinței și Venitul Minim Garantat). De asemenea, alte defalcări ale 

indicatorilor sunt:  

• Regiunea de dezvoltare, mediu de rezidență și gradul de urbanizare (densitatea populației), 

• Vârsta și genul, 

• Structura gospodăriei, chintile / decile de venit (pentru rata supra-încărcării cu costuri de locuire) 

Perioada de referință 6. Altă perioadă, care ... ultimele 12 luni / anul precedent 

Frecvența înregistrării / 

colectării datelor 

2. Anual  

Ministerul Muncii poate avea 

acces la micro-date? 

Da (acces la baza de date ABF) 
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Cheltuielile și valoarea transferurilor sociale (valori absolute, reale și raportate la salarii) (MMJS) 
 

Status  2. Sursă de date existentă pentru care este necesară colectarea unor date noi 

Date colectate de ...   AJPIS, ANPIS, MMJS; INS; 

Date centralizate de ...   MMJS 

Indicatori Ce indicatori sunt / ar trebui să fie colectați: 

Sector: II. TRANSFERURI SOCIALE 

1. Cheltuieli cu alocația de stat pentru copii, ca  pondere în PIB/ cheltuieli guvernamentale/  cheltuieli pentru protecția 

socială  – Indicator de input (resurse) 

2. Valoarea alocației de stat pentru copii (absolută, reală și raportată la salarii)  – Indicator de input (resurse) 

3. Cheltuieli cu indemnizația pentru creșterea copilului, ca pondere în PIB/ cheltuieli guvernamentale/  cheltuieli pentru 

protecția socială  – Indicator de input (resurse) 

4. Valoarea indemnizației pentru creșterea copilului (absolută, reală și raportată la salarii) – Indicator de input (resurse) 

5. 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 

(resurse) 

6. 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 (resurse) 

7. Cheltuieli cu ajutorul pentru încălzirea locuinței, pe tip de sprijin, ca  pondere în PIB/ cheltuieli guvernamentale/ 

cheltuieli pentru protecția socială– Indicator de input (resurse) 

8. 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 (resurse) 

9. 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 (resurse) 

10. 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 (resurse) 

11. Cheltuieli cu indemnizația pentru adulții cu handicap grav/ accentuat; bugetul personal complementar pentru adulții 
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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 (resurse) 

12. 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 (resurse) 

Date necesare pentru 

indicatorii respectivi 

Ce variabile/ date sunt necesare? 

Vor fi adăugate date noi la sursele de date existente: 

• PIB; 

• Valoarea totală a cheltuielilor guvernamentale; 

• Valoarea fiecărui transfer social exprimată în: valoarea reală aferentă anului 2015 și valoarea valoarea raportată la 

nivelul salariului minim, respectiv al salariului mediu;  

Universul cercetării Beneficiarii transferurilor sociale înregistrați în baza de date ANPIS 

Pentru date administrative: 

Datele acoperă în întregime 

sau parțial populația 

analizată? 

1. Da 

Ce grupuri nu sunt acoperite? 

Ce informații nu sunt 

disponibile? 

Valoarea reală a transferurilor sociale din 2015 sau valoarea raportată la salariul minim net și la salariul mediu net nu se 

calculează, însă datele sunt disponibile la MMJS. 

Tip sursă Baza ANPIS cu date administrative despre cheltuielile aferente transferurilor sociale și protecției sociale  

INS: cheltuieli naționale pentru PIB/ cheltuieli guvernamentale 

Nivel de reprezentativitate Nivel național 

Unitatea statistică cea mai 

dezagregată 

Beneficiarii transferurilor sociale 

Care sunt dezagregările Tipul de ajutor pentru încălzirea locuinței: Energie termică furnizată în sistem centralizat; Energie electrică; Gaze naturale; 
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utilizate în sistemul M&E? lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri;  

Județ, regiune de dezvoltare 

Grupe de vârstă, Grad de handicap: grav/accentuat/moderat doar pentru bugetul personal complementar și indemnizația 

pentru adulții cu aceste dizabilități 

Componența familiei; 

Perioada de referință 4. Anul calendaristic 

6. Altă perioadă, care ... luna precedentă 

Frecvența înregistrării / 

colectării datelor 

4. lunar   

Ministerul Muncii poate avea 

acces la micro-date? 

Da, pentru datele colectate de către instituțiile aflate în subordinea Ministerului Muncii 
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Raportare financiară de rutină de către  entitățile finanțatoare (MMJS) 
 

Status  2. Sursă de date existentă pentru care este necesară colectarea unor date noi 

Date colectate de ...   MMJS, ANPIS, ANPDCA, Ministerul Tineretului si Sportului, ANPD 

Date centralizate de ...   MMJS 

Indicatori Ce indicatori sunt / ar trebui să fie colectați: 

Sector: III. SERVICII SOCIALE 

1. Cheltuieli publice pentru serviciile sociale, ca procent din cheltuielile guvernamentale/ PIB  – Indicator de input 

(resurse) 

2. Procentul cheltuielilor publice alocate serviciilor sociale contractate de furnizori privați de servicii sociale (la nivel 

local, județean și național) – Indicator de input (resurse) 

3. Cheltuieli guvernamentale totale pentru serviciile sociale integrate (sociale, medicale, educaționale) la nivel 

comunitar – Indicator de input (resurse)  

4. Cheltuieli guvernamentale totale pentru serviciile sociale care vizează copiii– Indicator de input (resurse) 

5. Cheltuieli guvernamentale totale cu serviciile pentru persoanele cu dizabilități – Indicator de input (resurse) 

6. Cheltuieli guvernamentale totale cu serviciile pentru persoanele din alte grupuri vulnerabile – Indicator de input 

(resurse) 

 

Sector: VI. LOCUIRE 

1. Cheltuieli pentru dezvoltarea locuințelor sociale  – Indicator de input (resurse) 

Date necesare pentru indicatorii 

respectivi 

Ce variabile/ date sunt necesare? 

Informații entitate: Nume, Adresă, Funcțiile angajaților cheie pentru colectarea datelor necesare; Perioada de 

referință;  

Informații furnizor: CUI/ CIF, Nume, Tip furnizor: Public/ Privat – ONG, PFA, operator economic, etc.; 

Informații serviciu social: Nume, Adresă, Județ, Regiune de dezvoltare, Serie și număr licență, status servicii sociale (cu 

licență, fără licență, cu licența suspendată, etc.) 

Caracteristici servicii sociale: tip serviciu (Rezidențial sau ne-rezidențial – pe fiecare tip detaliat, Servicii Comunitare 
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Integrate – tip, locuințe sociale), Categorii de beneficiari: copii, adulți, persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, alte 

grupuri vulnerabile (mame adolescente, adulți privați de libertate și aflați în sistemul de probațiune, dependenți de 

droguri, alcool sau alte substanțe, victime ale traficului de ființe umane, victime ale violenței, persoane vârstnice); 

Sursa și suma (RON) finanțării provenite de la: Bugetul central (inclusiv prin subvenții), Bugetul de la nivel județean sau 

local;  

Suma totală aferentă finanțării serviciilor sociale contractate de furnizorii privați (per total și pe tip de sursă);  

Valoare totală a cheltuielilor guvernamentale; valoare totală a PIB-ului;  

Universul cercetării Entități de la nivel național, județean și local care au alocat fonduri serviciilor sociale (per total, pentru persoane cu 

dizabilități, grupuri vulnerabile și pentru copii, servicii integrate la nivel comunitar, locuințe sociale) în perioada de 

referință  

Pentru date administrative: 

Datele acoperă în întregime sau 

parțial populația analizată? 

Poate.  (de verificat)  

Ce grupuri nu sunt acoperite? 

Ce informații nu sunt disponibile? 

Este posibil ca la nivel local/județean să nu fie întotdeauna disponibilă dezagregarea datelor în funcție de tipul de 

finanțare (contractare socială, subvenție, grant). 

Liste de servicii sunt necesare pentru a defini ce înseamnă „servicii pentru persoane cu dizabilități” „servicii pentru 

copii”, „servicii integrate la nivel comunitar”. Este posibil să nu se poată colecta date pentru toate tipurile de servicii. 

Tip sursă Date administrative colectate de MMJS: raportare financiară de rutină de la toate entitățile care alocă fonduri pentru 

servicii sociale / servicii sociale pentru persoane cu dizabilități / servicii sociale pentru grupuri vulnerabile / servicii 

sociale pentru copii / servicii integrate la nivel comunitar / locuințe sociale.  

De asemenea, recomandăm o nouă cercetare a MMJS: (1) analiză de birou a documentelor relevante (exp. rapoarte 

financiare, bugete) (2) interviuri cu respondenți cheie pentru a verifica informația din documente 

Se pot colecta date sau se pot verifica față de informațiile incluse în Ancheta administrativă de rutină (o versiune 

actualizată a „Formularului de monitorizare” (sau a „Raportului de incluziune”)) cu privire la servicii sociale, unde 

unitățile de servicii sociale vor declara sursele și sumele aferente finanțării activităților lor. Formularul actual de 

monitorizare nu include informații referitoare la toate tipurile de servicii sociale și la toți beneficiarii (de exemplu 

pentru alte grupuri vulnerabile). 

Nivel de reprezentativitate Nivel național, regional și județean 

Unitatea statistică cea mai Entități care alocă fonduri publice serviciilor sociale (per total, dizabilități, grupuri vulnerabile, pentru copii, servicii 
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dezagregată integrate la nivel comunitar, locuințe sociale) 

Care sunt dezagregările utilizate 

în sistemul M&E? 

Regiune de dezvoltare, județ, localitate (ultima defalcare pentru indicatorul referitor la locuințe sociale); 

Tip de furnizor, tip de serviciu, Tip sursă de finanțare; 

Tip de autoritate publică care finanțează dezvoltarea de locuințe sociale; 

Perioada de referință 3. Anul precedent 

Frecvența înregistrării / colectării 

datelor 

2. Anual  

Ministerul Muncii poate avea 

acces la micro-date? 

Da 
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Ancheta administrativă de rutină privind serviciile sociale (MMJS) 
 

Status  2. Sursă de date existentă pentru care este necesară colectarea unor date noi 

TBD – indicatorii nu sunt calculați, însă anumite date necesare pentru calcularea acestora sunt deja centralizate de 

MMJS prin intermediul Rapoartelor de Incluziune Socială completate  de diferite instituții – AJPIS/ ANPIS, ANPDCA, 

ANPD. S-ar putea să fie necesară colectarea unor date noi.  

3. Sursă de date nou propusă (dacă vom dezvolta o nouă sursă de date, în loc de a actualiza sursa actuală de date) 

Date colectate de ...   AJPIS, ANPIS, ANPDCA, ANPD, DGASPC, SPAS 

Date centralizate de ...   AJPIS, ANPIS, ANPDCA, ANPD, MMJS  

Indicatori Ce indicatori sunt / ar trebui să fie colectați: 

Sector: III. SERVICII SOCIALE 

1. Numărul și Procentul serviciilor sociale dezvoltate de furnizori privați de servicii sociale (% din totalul serviciilor 

sociale) – Indicator de output (rezultat) 

2. Numărul și Procentul serviciilor sociale oferite de furnizori privați și finanțate [integral sau parțial] de la bugetul 

de stat sau local– Indicator de output (rezultat) 

3. Numărul de beneficiari ai serviciilor sociale furnizate de SPAS – Indicator de output (rezultat). Datele colectate din 

această sursă sunt utile pentru a calcula indicatorul sau pentru a verifica suplimentar informațiile din raportarea 

administrativă de rutină cu privire la activitatea derulată de SPAS.  

4. Numărul de servicii pentru persoanele din alte grupuri vulnerabile  – Indicator de input (resurse) 

5. Numărul de persoane și familii vulnerabile care beneficiază de servicii de asistență socială  – Indicator de output 

(rezultat). Datele colectate din această sursă sunt utile pentru a calcula indicatorul sau pentru a verifica suplimentar 

informațiile primite din raportarea administrativă de rutină cu privire la activitatea derulată de SPAS, deoarece 

informația va fi deja disponibilă pentru numărul de servicii prestate pentru persoane din alte grupuri vulnerabile, 

servicii care au fost furnizate de furnizori publici sau privați.  

5. Numărul de beneficiari ai serviciilor integrate: sociale, medicale și de îngrijire la domiciliu pentru persoanele 

vârstnice – Indicator de output (rezultat)  

6. Numărul de servicii integrate: sociale, medicale și de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice  – Indicator 

de input (resurse) 
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7. Procentul persoanelor cu dizabilități care beneficiază de protecție socială, pe categorii de vârstă (indicator ODD 

2030, indicator OIM) - Indicator de outcome (consecințe) 

8. Numărul și procentul copiilor din sistemul de protecție specială integrați în familie/ comunitate (inclusiv prin 

adopție),pe tip de serviciu – Indicator de outcome (consecințe) 

9. Rata de participare la educație a copiilor din sistemul de protecție specială, după nivelul de educație  – Indicator 

de outcome (consecințe) 

Se va stabili din ce surse de date se vor colecta datele necesare pentru indicatorii aferenți serviciilor comunitare 

integrate (din această sursă sau din Raportarea administrativă de rutină cu privire la activitatea SPAS): 

10. Numărul și procentul de UAT-uri cu servicii comunitare integrate pe mediul de rezidență  – Indicator de input 

(resurse)  

11. Numărul de beneficiari ai serviciilor comunitare integrate – Indicator de output (rezultat) 

12. Satisfacția beneficiarilor cu privire la calitatea serviciile comunitare integrate – Indicator de outcome 

(consecințe) 

Date necesare pentru indicatorii 

respectivi 

Ce variabile/ date sunt necesare? 

Informații entitate: Nume, Funcțiile angajaților cheie pentru colectarea datelor necesare; date de contact; 

Perioada de referință; 

Informații furnizor: CUI/ CIF, nume, adresă, județ, regiune de dezvoltare, număr și serie certificat, acreditat/ne-

acreditat, tip furnizor: Public - DGASPC, SPAS / Privat - ONG, operator economic, etc.; 

Informații serviciu social: nume, adresa, județ, regiune de dezvoltare, serie și număr licență, status servicii sociale 

(cu licență, fără licență, cu licența suspendată, etc.) 

Caracteristici servicii sociale: tip de  serviciu (Rezidențial sau ne-rezidențial – detaliat pe fiecare tip, Servicii 

Comunitare Integrate, servicii integrate (sociale, medicale și îngrijire la domiciliu) pentru persoane vârstnice), 

Beneficiarii sunt implicați în planificarea, dezvoltarea, managementul și evaluarea serviciilor (Da/Nu); 

Categorii și număr de beneficiari: gen, vârstă, nivel de educație (ante-preșcolar, pre-școlar, primar, gimnazial, liceal, 

educație terțiară), grupuri de oameni – copii, adulți, persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, tip de dizabilitate, 

alte grupuri vulnerabile (mame adolescente, adulți privați de libertate și aflați în sistemul de probațiuneși, 

dependenți de droguri, alcool sau alte substanțe, victime ale traficului de ființe umane, victime ale violenței, 

persoane vârstnice); 
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Număr persoane cu dizabilități care beneficiază de protecție socială;  

Număr total persoane cu dizabilități;  

Număr total beneficiari ai serviciilor de asistență socială din categoria persoane/familii vulnerabile;  

Număr total beneficiari ai serviciilor comunitare integrate furnizate la nivel de UAT (SPAS/ DAS/ departament 

asistență socială); 

Număr copii din sistemul de protecție specială care au fost integrați în familii/comunitate (inclusiv prin adopție), pe 

fiecare tip de serviciu;  

Număr total de copii din sistemul de protecție specială, pe fiecare tip de serviciu;  

Număr copii din sistemul de protecție specială înscriși în sistemul de învățământ (pe fiecare nivel educațional); 

Număr total de copii din sistemul de protecție specială din grupa oficială de vârstă școlară;  

Sursa și suma (RON) finanțării provenite de la: Bugetul central (inclusiv subvenție), Bugetul de la nivel județean sau 

local; Donații și contribuții de altă natură provenite de la persoane fizice sau juridice din țară și din afara țării; 

Instrumente/ Scheme internaționale de finanțare (fonduri externe), contribuția beneficiarilor și alte surse; 

Număr servicii sociale derulate de furnizori privați pe o perioadă specifică de referință;  

Număr servicii sociale care sunt raportate ca fiind finanțare (complet sau parțial), din cel puțin o sursă de finanțare 

bugetară (bugetul de stat/județean/local, fără alte surse); 

Număr servicii prestate pentru persoane din alte grupuri vulnerabile;  

Număr UAT-uri (SPAS/ DAS/ departament asistență socială) care furnizează Servicii Comunitare Integrate; 

Număr total servicii sociale furnizate de UAT-uri (SPAS/ DAS/ departament asistență socială); 

Număr total servicii sociale;   

Nivelul de satisfacție pe care îl au beneficiarii referitor la calitatea serviciilor comunitare integrate care le-au fost 

furnizate: procentul beneficiarilor care au raportat că sunt în general „satisfăcuți”. Datele sunt colectate anterior 

prin intermediul unei anchete de măsurare a  satisfacției beneficiarilor și sunt dezagregate pe tip de serviciu, pe tip 

de beneficiar și alte defalcări teritoriale. 

Universul cercetării Unități care au furnizat servicii sociale/ Servicii Comunitare Integrate (TBD) în România, în conformitate cu 

Nomenclatorul de servicii sociale (H.G. nr. 867/2015), pe parcursul perioadei de referință – inclusiv furnizori privați 

sau publici (DGASPC, SPAS/ DAS/ departament asistență socială, ONG-uri, operator economic, etc.) 

Pentru date administrative: Datele 1. Da, date centralizate la nivelul MMJS cu privire la serviciile sociale, obținute prin intermediul rapoartelor de 
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acoperă în întregime sau parțial 

populația analizată? 

incluziune socială provenite de la diferite instituții – AJPIS/ ANPIS, ANPDCA, ANPD 

Ce grupuri nu sunt acoperite? 

Ce informații nu sunt disponibile? 

Rapoartele statistice ale MMJS nu includ informații pentru toate tipurile de servicii sociale și de beneficiari. Nu este 

clar dacă sunt monitorizate serviciile sociale pentru mamele adolescente, pentru adulții privați de libertate și aflați 

în sistemul de probațiune și pentru victimele violenței. De asemenea, de verificat dacă sunt monitorizate serviciile 

sociale care nu au licență. 

Nu sunt disponibile date referitoare la serviciile comunitare integrate sau la serviciile integrate: sociale, medicale și 

de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice.   

Tip sursă Ancheta administrativă de rutină derulată de AJPIS sau ANPIS, ANPDCA, ANPD și MMJS prin intermediul 

instrumentului „Chestionar de monitorizare a activității unităților care au acordat servicii sociale”. 

Nivel de reprezentativitate Nivel național, regional și județean 

Unitatea statistică cea mai 

dezagregată 

Unități servicii sociale/ servicii comunitare integrate (TBD) 

Care sunt dezagregările utilizate în 

sistemul M&E? 

Regiunea de dezvoltare, județul, mediul de rezidență a serviciului; 

Gen și vârstă beneficiari; 

Tip de serviciu social; categoria de beneficiari;  

Nivel de educație al beneficiarilor  

Perioada de referință 3. Anul precedent  

[sau 4. Anul calendaristic / 6. altă perioadă, care ... ultimele 12 luni sau trimestrial sau lunar – se va stabili ulterior în 

funcție de perioada de raportare agreată pentru fiecare indicator în parte] 

Frecvența înregistrării / colectării 

datelor 

2. Anual;   

Ministerul Muncii poate avea acces 

la micro-date? 

Da 
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Raportarea administrativă de rutină cu privire la activitatea SPAS (MMJS) 
 

Status  3. Sursă de date nou propusă (deoarece va exista o nouă sursă de date, nu versiunea actualizată a „Raportului de 

Incluziune Socială”) 

Date colectate de ...   Autorități locale – SPAS/ DAS/ departament asistență socială, AJPIS/ ANPIS  

Date centralizate de ...   AJPIS/ ANPIS, MMJS  

Indicatori Ce indicatori sunt / ar trebui să fie colectați: 

Sector: III. SERVICII SOCIALE 

1. Numărul de persoane angajate ca asistenți sociali în SPAS – Indicator de input (resurse) 

2. Numărul de asistenți sociali angajați în SPAS (cu studii superioare de specialitate și înscriși în CNASR)– Indicator de input 

(resurse) 

3. Numărul și procentul SPAS-urilor funcționale (% din numărul de UAT-uri) – Indicator de input (resurse) 

4. Numărul de beneficiari ai serviciilor sociale furnizate de SPAS – Indicator de output (rezultat) 

5. Numărul de persoane și familii vulnerabile care beneficiază de servicii de asistență sociale – Indicator de output 

(rezultat) 

6. Satisfacția beneficiarilor cu privire la calitatea serviciilor sociale primite, furnizate de SPAS  – Indicator de outcome 

(consecințe) 

7. Numărul și procentul de UAT-uri cu servicii comunitare integrate pe mediul de rezidență  – Indicator de input (resurse)  

8. Numărul de beneficiari ai serviciilor comunitare integrate  – Indicator de output (rezultat) 

9. Satisfacția beneficiarilor cu privire la calitatea serviciile comunitare integrate  – Indicator de outcome (consecințe) 

Se va stabili ulterior din ce surse de date vor fi colecta datele necesare pentru indicatorii care fac referire la serviciile 

comunitare integrate. 

Date necesare pentru 

indicatorii respectivi 

Ce variabile/ date sunt necesare? 

Informații SPAS: localitate, grad de urbanizare (comună, oraș, municipiu), adresă, județ, mediu de rezidență, regiune de 

dezvoltare, tip serviciu de asistență socială (SPAS, DAS, departament asistență socială), număr de angajați (asistenți sociali 

profesioniști, asistenți sociali, referenți); 

Serviciul social furnizat: nume, adresă, județ, regiune de dezvoltare, serie și număr licență, status servicii sociale (cu 
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licență, fără licență, cu licența suspendată, etc.) 

Caracteristici servicii sociale: tip de serviciu (rezidențial sau ne-rezidențial – detaliat pe fiecare tip, Servicii Comunitare 

Integrate), Categorii și număr de beneficiari (vârstă, gen, alte grupuri vulnerabile (mame adolescente, adulți privați de 

libertate și aflați în sistemul de probațiuneșiși, dependenți de droguri, alcool sau alte substanțe, victime ale traficului de 

ființe umane, victime ale violenței, persoane vârstnice); 

Număr total de UAT-uri în funcție de gradul de urbanizare/ mediul de rezidență și regiune; 

Număr total de beneficiari ai serviciilor de asistență socială proveniți din categoria de persoane/familii vulnerabile;  

Nivelul de satisfacție pe care îl au beneficiarii referitor la calitatea pe care o au serviciile sociale furnizate de către SPAS: 

procentul beneficiarilor care au confirmat că sunt în general „satisfăcuți” de calitatea pe care o au serviciile sociale 

furnizate de SPAS. Datele sunt colectate anterior prin intermediul anchetei referitoare la nivelul de satisfacție al 

beneficiarilor. 

Număr total servicii sociale furnizate de UAT-uri (SPAS/ DAS/ departament asistență socială); 

Număr UAT-uri (SPAS/ DAS/ departament asistență socială) care furnizează Servicii Comunitare Integrate; 

Număr total beneficiari ai serviciilor comunitare integrate furnizate de UAT-uri (SPAS/ DAS/ departament asistență 

socială); 

Nivelul de satisfacție pe care îl au beneficiarii referitor la calitatea serviciilor comunitare integrate care le-au fost furnizate: 

procentul beneficiarilor care au raportat că sunt în general „satisfăcuți”. Datele sunt colectate anterior prin intermediul 

anchetei de mășurare a satisfacției beneficiarilor și sunt dezagregate  pe tip de serviciu, tip de beneficiar și  alte defalcări 

teritoriale. 

Universul cercetării Autorități publice locale (DAS, SPAS sau departament asistență socială) 

Pentru date administrative: 

Datele acoperă în întregime 

sau parțial populația 

analizată? 

Nu este cazul (o nouă raportare administrativă de rutină) 

Ce grupuri nu sunt acoperite? 

Ce informații nu sunt 

disponibile? 

Aproape toate datele nu sunt disponibile, excepție făcând informațiile despre resursele umane și funcționalitatea 

serviciilor de asistență socială (din fișa de monitorizare de la nivelul ANPDCA). În timp ce numărul beneficiarilor de servicii 

sociale furnizate de SPAS va fi de asemenea raportat în Ancheta administrativă de rutină de către unitățile care furnizează 

servicii sociale.  

Tip sursă Raportare administrativă de rutină efectuată de către autoritățile locale (date administrative) 
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Nivel de reprezentativitate Nivel național 

Unitatea statistică cea mai 

dezagregată 

Autorități publice locale 

Care sunt dezagregările 

utilizate în sistemul M&E? 

Regiune de dezvoltare, județ, mediu de rezidență; 

Tip serviciu social, Categoria de beneficiar 

Perioada de referință 3. Anul precedent  

[or 4. Anul calendaristic / 6. Altă perioadă, care ... ultimele 12 luni sau trimestrial – se va stabili ulterior în funcție de 

perioadai de raportare agreată] 

Frecvența înregistrării / 

colectării datelor 

2. Anual;  

Ministerul Muncii poate avea 

acces la micro-date? 

Da 
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Metode de lucru pentru dezvoltarea, planificarea, implementarea și evaluarea serviciilor sociale (MMJS) 
 

Status  3. Sursă de date nou propusă 

Date colectate de ...   Autorități locale – SPAS/ DAS/ departament asistență socială și altele, autorități județene – DGASPC etc., AJPIS/ ANPIS  

Date centralizate de ...   AJPIS/ ANPIS, MMJS  

Indicatori Ce indicatori sunt / ar trebui să fie colectați: 

III. SERVICII SOCIALE 

1. Numărul și procentul localităților cu strategii locale și planuri de acțiune pentru dezvoltarea serviciilor sociale – Indicator 

de input  

2. Procentul autorităților județene și locale care utilizează Sistemul de Management al Informaţiei pentru planificarea și 

implementarea serviciilor sociale – Indicator de output (rezultat) 

3. Procentul autorităților județene și locale cu personal instruit să utilizeze Sistemul de Management al Informaţiei pentru 

planificarea și implementarea serviciilor sociale – Indicator de input 

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

planificarea strategică a serviciilor sociale – Indicator de input 

5. Procentul autorităților județene și locale cu personal instruit să utilizeze instrumente de evaluare a nevoilor pentru 

planificarea strategică a serviciilor sociale – Indicator de output (rezultat) 

Se va stabili ulterior care surse de date se vor utiliza pentru a colecta datele necesare pentru indicatorii de mai sus 

referitori la implicarea beneficiarilor, această sursă sau ancheta de raportare.  

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

sociale – Indicator de outcome (consecințe) 

Date necesare pentru 

indicatorii respectivi 

Ce variabile/ date sunt necesare? 

Perioadă de raportare; 

Informații furnizor: Tip furnizor: public/ privat - ONG, operator economic etc., nume, localitate, adresă, județ, regiune de 

dezvoltare, număr și serie certificat, acreditat/ne-acreditat; 

Tip serviciu de asistență socială (SPAS, DAS, departament asistență socială); 

Informații serviciu social: nume, adresă, județ, mediu de rezidență, regiune de dezvoltare, serie și număr licență, status 



34 

 

servicii sociale (cu licență, fără licență, cu licența suspendată, etc.); 

Metode de lucru pentru dezvoltarea, planificarea, implementarea și evaluarea serviciilor sociale:  

• Strategii și planuri de acțiune la nivel local pentru dezvoltarea serviciilor sociale (înființate – Da/Nu, implementate 

– Da/Nu), în perioada de referință; 

• Utilizarea sistemului de management al informației pentru planificarea și implementarea serviciilor sociale 

(Da/Nu), în perioada de referință; 

• Au fost instruiți angajații actuali  despre utilizarea sistemului de management al informației pentru planificarea și 

implementarea serviciilor sociale (Da/Nu);  

• Existența liniilor directoare/a procedurilor cu privire la utilizarea instrumentelor de evaluare a nevoilor pentru 

planificarea strategică a serviciilor sociale – datele se vor colecta prin intermediul: 1. Cercetării de birou a 

documentelor relevante; 2. Interviuri cu respondenți cheie ; . 

Utilizarea instrumentelor de evaluare a nevoilor pentru planificarea strategică a serviciilor sociale; 

Număr total de autorități publice locale / autorități publice județene (care pot planifica și implementa serviciile sociale); 

Se va stabili ulterior dacă există situații în care mai mult de o autoritate publică locală sau județeană planifică și 

implementează servicii sociale (unități școlare, unități medicale, SPAS și altele), pentru a nu se raporta la numărul de UAT-

uri. De asemenea, se vor lua în considerare posibile parteneriate între autorități.  

Beneficiarii sunt implicați în planificarea, dezvoltarea, managementul și evaluarea serviciilor (Da/Nu); 

Numărul de servicii sociale care implică beneficiarii în planificarea, dezvoltarea, managementul și evaluarea serviciilor; 

Număr total de servicii sociale;   

Nivelul de satisfacție al beneficiarilor cu privire la implicarea lor în planificarea, dezvoltarea, managementul și evaluarea 

serviciilor sociale: procentul beneficiarilor care au raportat că sunt „satisfăcuți” și „foarte satisfăcuți”. Datele sunt 

colectate o dată la 3 ani prin intermediul Studiului pentru măsurarea satisfacției beneficiarilor, fiind dezagregate pe tip de 

serviciu, tip de furnizori și alte defalcări teritoriale. 

Universul cercetării Autorități publice locale și județene (DAS, SPAS, departament asistență socială, DGASPC, alte instituții) 

Pentru date administrative: 

Datele acoperă în întregime 

sau parțial populația 

analizată? 

Nu este cazul (o nouă sursă de date) 

Ce grupuri nu sunt acoperite? Indicatorul nu este calculat, iar datele nu sunt disponibile.  
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Ce informații nu sunt 

disponibile? 

Tip sursă Raportare administrativă de rutină a autorităților locale (date administrative) 

Nivel de reprezentativitate Nivel național 

Unitatea statistică cea mai 

dezagregată 

Autorități publice 

Care sunt dezagregările 

utilizate  în sistemul M&E? 

Regiune de dezvoltare, județ, mediu de rezidență (rural/urban), localitate 

Perioada de referință 3. Anul precedent 

[or 4. Anul calendaristic / 6. Altă perioadă, care ... ultimele 12 luni – se va stabili ulterior în funcție de perioada de 

raportare agreată]  

Frecvența înregistrării / 

colectării datelor 

2. Anual; 

Ministerul Muncii poate avea 

acces la micro-date? 

Da 
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Raportare administrativă de rutină cu privire la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități (MMJS) 
 

Status  3. Sursă de date nou propusă  

Date colectate de ...   MT, MDRAP  

Date centralizate de ...   MMJS  

Indicatori Ce indicatori sunt / ar trebui să fie colectați: 

Sector: III. SERVICII SOCIALE 

1. Procentul vehiculelor de transport public care respectă standardele minime de accesibilitate pentru persoanele cu 

dizabilități (indicator ODD 2030) – Indicator de output (rezultat) 

2. Procentul clădirilor publice care respectă standardele ISO 21542: 2011 privind accesibilitatea și gradul de utilizare a 

mediului construit (indicator ODD 2030) – Indicator de output (rezultat) 

Date necesare pentru 

indicatorii respectivi 

Ce variabile/ date sunt necesare? 

Informații referitoare la compania de transport public: nume, localitate, județ, regiune de dezvoltare; 

Informații cu privire la vehiculele utilizate în transportul public: nume firmă, conformarea la standardele minime de 

accesibilitate a persoanelor cu dizabilități;  

Numărul vehiculelor utilizate în transportul public care respectă standardele minime de accesibilitate pentru persoanele 

cu dizabilități, pe o anumită perioadă de referință; număr total de vehicule utilizate în transportul public; 

Informații cu privire la clădirile publice: nume, localitate, adresă, județ, regiune de dezvoltare, conformarea cu standardul 

ISO 21542:2011 cu privire la accesibilitate și gradul de utilizare a mediului construit; 

Număr de clădiri publice care respectăstandardul ISO 21542:2011 cu privire la accesibilitatea și gradul de utilizare a 

mediului construit; 

Universul cercetării Vehicule pentru transportul public; Clădiri publice  

Pentru date administrative: 

Datele acoperă în întregime 

sau parțial populația 

analizată? 

Nu este cazul (o nouă raportare administrativă de rutină pentru MT și MDRAP) 

Ce grupuri nu sunt acoperite? Datele nu sunt disponibile  
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Ce informații nu sunt 

disponibile? 

Tip sursă Raportare administrativă de rutină  

Nivel de reprezentativitate Nivel național 

Unitatea statistică cea mai 

dezagregată 

Vehicule pentru transport; clădiri  

Care sunt dezagregările 

utilizate în sistemul M&E? 

Regiune de dezvoltare, județ,  

Perioada de referință 3. Anul precedent  

Frecvența înregistrării / 

colectării datelor 

2. Anual;  

Ministerul Muncii poate avea 

acces la micro-date? 

Da 
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Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (MEN) 
 

Status  2. Sursă de date existentă pentru care este necesară colectarea unor date noi 

Date colectate de ...   MEN 

Date centralizate de ...   MEN 

Indicatori Ce indicatori sunt / ar trebui să fie colectați: 

Sector: IV. EDUCAȚIE 

1. Numărul locurilor din grădinițe – Indicator de input 

2. Numărul locurilor din creșe – Indicator de input 

3. Numărul de locuri în învățământul liceal, filiera tehnologică – Indicator de input 

4. Numărul de locuri în școlile profesionale – Indicator de input 

5. Numărul școlilor speciale – Indicator de input 

6. Numărul profesorilor consilieri școlari – Indicator de input 

7. Numărul profesorilor de sprijin/profesorilor itineranți care lucrează cu elevii cu CES și/sau dizabilități integrați în 

învățământul de masă – Indicator de input 

8. Numărul și procentul preșcolarilor beneficiari ai stimulentului educațional (tichete de grădiniță) – Indicator de output 

(rezultat)   

9. Număr de elevi cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale cuprinși în învățământul de masă – Indicator de 

output (rezultat)  

10. Numărul de copii ce revine unui consilier școlar – Indicator de output (rezultat) 

11. Numărul participanților la Programul A Doua Șansă – Indicator de output (rezultat)  

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

outcome (consecințe) 

Date necesare pentru 

indicatorii respectivi 

Ce variabile/ date sunt necesare? 

Informații cu privire la fiecare unitate educațională provenite din modulul Rețea școlară SIIIR : denumire, cod unic, adresă, 

nivel educațional, tip unitate școlară (învățământ de masă sau special), program ADS disponibil în cadrul unității, număr 

copii cu deficiențe; 
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Planul de învățământ (SIIIR): număr de locuri oferite de unitățile școlare pe nivele de învățământ (ante preșcolar și 

preșcolar – grădinițe și creșe, liceu, școală profesională), filieră (tehnologică), tip de educație (școli speciale, învățământ de 

masă, etc.), număr persoane din programul A Doua Șansă înscriși în învățământul primar și gimnazial; 

Informații cu privire la copii, preluate din modulul Elevi din SIIIR: date de identitate, număr de înregistrare, nume, adresă, 

gen, vârstă, tip și nivel de deficiențe, nivel de învățământ absolvit, tipul de școală (învățământ de masă, specială), situație 

școlară (preluată din modulul Catalog din SIIIR), beneficiarii tichetelor de grădiniță (informația fiind adăugată în cadrul 

modulului Programe Sociale SIIIR); 

Elevii cu cerințe educaionale speciale sunt acei elevi care au dosar în cadrul DGASPC, certificat CJRAE sau ambele.  

Număr de copii preșcolari care beneficiază de stimulentul educațional (tichete de grădiniță); 

Număr total preșcolari;  

Număr școli speciale (date provenite din modulul rețeaua școlară din cadrul SIIIR);  

Informații privind profesorii preluate din modulul Resurse Umane din cadrul SIIIR: funcția deținută pe parcursul perioadei 

de angajare (consilieri școlari, profesor de sprijin/profesor itinerant); 

Număr consilieri școlari (care au normă în cadrul CJRAE sau a altor unități de învățământ) la nivel de școală și per total; 

Utilizând informațiile din adresă, se pot calcula următoarele variabile: macro-regiune (NUTS1), regiune de dezvoltare 

(NUTS2), județ (NUTS3) și mediu de rezidență (urban/ rural).   

Universul cercetării Unități școlare cu personalitate juridică în cadrul cărora unul sau mai multe niveluri educaționale sunt funcționale  

Pentru date administrative: 

Datele acoperă în întregime 

sau parțial populația 

analizată? 

1. Da 

Ce grupuri nu sunt acoperite? 

Ce informații nu sunt 

disponibile? 

Indicatorii și dezagregările lor nu sunt calculate, însă unele date sunt disponibile în cadrul SIIIR.  

Datele nedisponibile sunt informațiile referitoare la stimulentele educaționale (tichetele de grădiniță) care sunt raportate 

către ISJ și MEN de către autoritățile publice locale. 

Tip sursă  Date administrative SIIIR (MEN) – modulele Plan școlar, Rețea școlară, Elevi, Catalog și Resurse umane.  

Informațiile sunt raportate de către fiecare unitate școlară sau de către CJRAE (Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională) către MEN și către ISJ.  

Autoritățile publice locale care administrează procesul de stimulare educațională raportează către ISJ și MEN datele 
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referitoare la beneficiarii tichetelor de grădiniță, iar datele acestea se vor adăuga în modulul Programe Sociale al SIIIR.  

Nivel de reprezentativitate Nivel național, macro-regional, regional și județean  

Unitatea statistică cea mai 

dezagregată 

Unități școlare 

Care sunt dezagregările 

utilizate în sistemul M&E? 

Macro-regiune (NUTS1), Regiune de dezvoltare (NUTS2), Județ (NUTS3) și Mediu de rezidență (urban/ rural);  

Localități, Școli; 

Sexul elevilor și tipul de deficiență  

Perioada de referință 5. Anul școlar 

Informațiile cu privire la planul școlar pentru anul școlar t/t+1 sunt transmise către MEN la începutul anului calendaristic t.  

6. Altă perioadă, care ... lunar (indicatorul 8) 

Frecvența înregistrării / 

colectării datelor 

2. Anual  

4. Lunar (indicatorul 8) 

Ministerul Muncii poate avea 

acces la micro-date? 

Nu 
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Cheltuieli de la bugetul public de stat pentru educație  
 

Status  2. Sursă de date existentă pentru care este necesară colectarea unor date noi 

Date colectate de ...   MEN, MFP 

Date centralizate de ...   MEN sau MFP (TBD) 

Indicatori Ce indicatori sunt / ar trebui să fie colectați: 

Sector: IV. EDUCAȚIE 

Cheltuieli de la bugetul de stat per student – Indicator de input 

Date necesare pentru 

indicatorii respectivi 

Ce variabile/ date sunt necesare? 

Cheltuieli de la bugetul de stat pentru educație în perioada de referință; 

Număr de elevi pe an școlar;   

Se va discuta ulterior modul în care datele vor fi uniformizate, având în vedere înscrierile la cursurile de zi, la seral și  

abandonul școlar.  

Universul cercetării Unități școlare cu personalitate juridică în cadrul cărora unul sau mai multe niveluri educaționale sunt funcționale 

Pentru date administrative: 

Datele acoperă în întregime 

sau parțial populația 

analizată? 

Da 

Ce grupuri nu sunt acoperite? 

Ce informații nu sunt 

disponibile? 

Indicatorul nu este calculat. 

Tip sursă  Date administrative MFP cu privire la execuția bugetară a bugetului de stat,  

Date administrative MEN cu privire la numărul de elevi (SIIIR)  

Nivel de reprezentativitate Nivel național 

Unitatea statistică cea mai 

dezagregată 

Unitate școlară 
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Care sunt dezagregările 

utilizate în sistemul M&E? 

Niciuna  

Perioada de referință 6. Altă perioadă, care ... calculat la anul școlar t, în Iunie aferent anului t+1 (la finalul anului școlar)  

Frecvența înregistrării / 

colectării datelor 

2. Anual  

Ministerul Muncii poate avea 

acces la micro-date? 

Nu 
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Angajarea șomerilor după participarea la cursuri de formare profesională (ANOFM) 
 

Status  2. Sursă de date existentă pentru care este necesară colectarea unor date noi 

Date colectate de ...   ANOFM 

Date centralizate de ...   ANOFM 

Indicatori Ce indicatori sunt / ar trebui să fie colectați: 

Sector: IV. EDUCAȚIE 

Rata de inserţie pe piaţa muncii a şomerilor participanţi la cursuri de formare profesională – Indicator de outcome 

(consecințe) 

Date necesare pentru 

indicatorii respectivi 

Ce variabile/ date sunt necesare? 

Informațiile referitoare la șomerii luați în evidența ANOFM: date de identificare, nume, data de finalizare a instruirii, 

participant la cursuri de instruire vocațională, status angajare (imediat, după trei sau șase luni de la finalizarea instruirii) 

Universul cercetării Șomeri înregistrați la ANOFM care au beneficiat de cursuri de formare profesională  

Pentru date administrative: 

Datele acoperă în întregime 

sau parțial populația 

analizată? 

Da 

Ce grupuri nu sunt acoperite? 

Ce informații nu sunt 

disponibile? 

Indicatorul nu este calculat, iar numărul șomerilor care au beneficiat de formare profesională și care au fost încadrați în 

muncă la 6 luni de la finalizarea cursului nu este publicat în rapoartele anuale sau lunare ale ANOFM. Disponibilitatea 

datelor urmând a se verifica. ANOFM publică numărul de șomeri încadrați în muncă după finalizarea instruirii, fără a 

preciza după cât timp au fost angajați.  

Tip sursă  Date administrative ANOFM în conformitate cu Planul Național de Ocupare  

Nivel de reprezentativitate Nivel național 

Unitatea statistică cea mai 

dezagregată 

Persoane 

Care sunt dezagregările 

utilizate în sistemul M&E? 

Niciuna  
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Perioada de referință 4. Anul calendaristic;  

6. Altă perioadă, care … trimestrial. 

Indicatorul se va calcula pentru luna x, luând în considerare angajarea persoanelor care au participat în cursuri de formare 

profesională până în luna x + 6.  

Frecvența înregistrării / 

colectării datelor 

2. Anual  

Ministerul Muncii poate avea 

acces la micro-date? 

Nu 
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Școlile din comunitățile defavorizate (MEN) 
 

Status  3. Sursă de date nou propusă 

Date colectate de ...   ISJ, unități de învățământ, MEN 

Date centralizate de ...   MEN 

Indicatori Ce indicatori sunt / ar trebui să fie colectați: 

Sector: IV. EDUCAȚIE 

1. Numărul școlilor situate în comunități defavorizate – Indicator de input (resursă) 

2. Numărul elevilor cuprinși în școli situate în comunități defavorizate – Indicator de output (rezultat) 

Date necesare pentru 

indicatorii respectivi 

Ce variabile/ date sunt necesare? 

Localitatea și județul școlii din comunitățile defavorizate;  

Localitatea și județul elevilor (Se pot înregistra erori semnificative cu privire la localitatea de rezidență a elevilor.  Acestea 

pot fi diminuate  prin verificarea informației la nivelul școlilor și a comunităților defavorizate);  

Informațiile referitoare la unitatea de învățământ cu personalitate juridică, în cadrul căreia există unul sau mai multe 

nivele de școlarizare funcționale: proporția elevilor aflați în risc de abandon școlar; procentul cadrelor didactice titulare; 

procentul cadre didactice necalificate; rata elevilor care obțin cel puțin nota 6 la Evaluarea Națională; localizată în 

comunități dezavantajate din punct de vedere social și economic; 

Număr de școli în comunități defavorizate; 

Număr total de școli; 

Număr de elevi înscriși în școli din comunități defavorizate; 

Se va discuta ulterior ce variabile și cum vor fi luate în considerare: factorii determinanți ai vulnerabilității  școlare 

(factori individuali, factori familiali/ comunitari, factori școlari) sau statusul educațional (elevii repetenți; exmatriculați 

sau cu o situație școlară neîncheiată).  

Mai mult de atât, MEN va adăuga alte date relevante pentru indicatori, luând în considerare strategia dezvoltată pentru 

a colecta noi informații.  

Universul cercetării Primul nivel de eșantionare și datele primare – unitatea de învățământ cu personalitate juridică în care unul sau mai 

multe nivele de școlarizare sunt funcționale și care: 
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• școlarizează un procent semnificativ de elevi în risc de abandon școlar; 

• dispune de un procent scăzut de cadrelor didactice titulare; 

• dispune de un procent semnificativ de cadre didactice necalificate;  

• dispune de o rată scăzută a elevilor care obțin cel puțin nota 6 la Evaluarea Națională  

• mai mult de atât, școala este amplasată în comunitate care este dezavantajată din punct de vedere social și 

economic. 

Al doilea nivel de eșantionare pentru indicatorul referitor la numărul de elevi – elevii înscriși în școli din comunități 

defavorizate, afectați de cel puțin un factor determinant al vulnerabilității școlare. 

Se va discuta ulterior dacă datele colectate la nivel de școală pot fi verificate în cadrul comunității.  

Pentru date administrative: 

Datele acoperă în întregime 

sau parțial populația 

analizată? 

Nu este cazul 

Ce grupuri nu sunt acoperite? 

Ce informații nu sunt 

disponibile? 

Indicatorul și dezagregările sale nu se calculează.  

Nu există date colectate la nivel național, însă există informații colectate de la anumite școli care sunt implicate în 

proiecte de intervenție pentru prevenirea și reducerea abandonului și absenteismului școlar (realizate de UNICEF, MEN). 

Cu toate acestea, analizele fundamentate pe baza datelor provenite din SIIIR și de la Banca Mondială, iau în considerare 

elevii aflați în risc de abandon școlar (cum ar fi, repetenții, exmatriculații și persoanele cu o situație școlară nefinalizată), 

însă nu și acei elevi afectați de cel puțin un factor determinant al vulnerabilității școlare. 

Tip sursă  Date de anchetă (MEN) 

Nivel de reprezentativitate Nivel național 

Unitatea statistică cea mai 

dezagregată 

Unitate de învățământ, elevi  

Care sunt dezagregările 

utilizate în sistemul M&E? 

Localitate; județ 

Perioada de referință 6. Altă perioadă, care ... la începutul anului școlar  

6. Altă perioadă, care ... calculată pentru anul școlar t, in Iunie aferent anului t+1 (la final de an școlar) 

Este utilă colectarea informațiilor despre acești elevi la începutul și la finalul anului școlar, pentru a urmări progresul la 
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nivel individual și la nivel de școală. 

Frecvența înregistrării / 

colectării datelor 

2. Anual  

Ministerul Muncii poate avea 

acces la micro-date? 

Nu 
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Cercetări statistice exhaustive privind sistemulde învățământ din România (INS) 
 

Status  2. Sursă de date existentă pentru care este necesară colectarea unor date noi 

Date colectate de ...   MEN, INS 

Date centralizate de ...   INS 

Indicatori Ce indicatori sunt / ar trebui să fie colectați: 

Sector: IV. EDUCAȚIE 

Ponderea copiilor de vârsta învățământului obligatoriu aflați în afara sistemului de educație și formare – Indicator de 

outcome (consecințe) 

 

Sector: VIII. POLITICI ZONALE  

Numărul elevilor din învățământul primar și gimnazial la un profesor, pe mediu de rezidență și după mărimea localității – 

Indicator de output (rezultat) 

Date necesare pentru 

indicatorii respectivi 

Ce variabile/ date sunt necesare? 

Sexul copiilor aflați la vârsta învățământului obligatoriu; 

Număr copii/tineri aflați la vârsta învățământului obligatoriu (6-16 ani) înscriși în sistemul de învățământ (la toate 

nivelurile de învățământ aferente); 

Număr total populație de vârsta învățământului obligatoriu (6 – 16 ani); 

Populație de vârsta învățământului obligatoriu (6-16 ani) neîncadrată într-o formă de învățământ; 

Număr de copii/elevi înscriși pentru fiecare nivel educațional, inclusiv învățământul special (ISCED); 

Număr de profesori pentru fiecare nivel educațional, inclusiv învățământul special (ISCED); 

Număr total de elevi din nivelul de învățământ primar și gimnazial (inclusiv învățământul special) dintr-un an școlar; 

Număr total de profesori din nivelul de învățământ primar și gimnazial (inclusiv învățământul special), dintr-un an școlar; 

Dezagregarea teritorială a datelor la nivel de macro-regiune, regiune de dezvoltare, localitate, județ, mediu de rezidență și 

mărimea localității urbane   

Universul cercetării Date primare obținute de la unitățile de învățământ cu personalitate juridică în cadrul cărora unul sau mai multe nivele de 
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școlarizare sunt funcționale. 

Pentru date administrative: 

Datele acoperă în întregime 

sau parțial populația 

analizată? 

Nu este cazul. INS transmite un formular care trebuie completat de către fiecare unitate de învățământ din nivelul ISCED 

selectat. 

Ce grupuri nu sunt acoperite? 

Ce informații nu sunt 

disponibile? 

Indicatorul și dezagregările sale nu sunt calculate, însă datele sunt colectate de către INS. Mai mult, dezagregarea în 

funcție de mărimea localității urbane nu este disponibilă în cadrul acestei surse de date.  

Tip sursă  Cercetări statistice exhaustive privind sistemul de învățământ din România (INS) – datel colectate pentru nivelul de 

învățământ primar și gimnazial (inclusiv învățământul special), învățământul liceal și profesional, la începutul și la finalul 

anului școlar 

Nivel de reprezentativitate Nivel național 

Unitatea statistică cea mai 

dezagregată 

Unitate de învățământ cu personalitate juridică în cadrul căreia unul sau mai multe niveluri de școlarizare sunt funcționale.  

Care sunt dezagregările 

utilizate în sistemul M&E? 

Macro-regiune;  regiune de dezvoltare; județ; mediu de rezidență (urban/ rural) – pentru ambii indicatori; 

Sexul elevilor – pentru indicatorul referitor la copiii din afara sistemului de învățământ; 

Localitate; mărimea localității urbane (sub 20.000 de locuitori, 20.000-199.999 de locuitori, 200.000 sau mai mulți 

locuitori) – pentru indicatorul aferent numărului de elevi per profesor. 

Perioada de referință 6. Altă perioadă, care ... la începutul anului școlar  

Cercetări statistice exhaustive privind sistemul de învățământ din România (INS) permite calcularea indicatorilor  și pentru 

anul școlar t, în Iunie aferent anului t+1 (la finalul anului școlar). 

Frecvența înregistrării / 

colectării datelor 

2. Anual  

Ministerul Muncii poate avea 

acces la micro-date? 

Nu 
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Ancheta Bugetelor de Familie cu privire la nivelul de educație absolvit, rata de cuprindere școlară a elevilor de etnie 
rromă și condițiile de locuit (INS) 

 

Status  2. Sursă de date existentă pentru care este necesară colectarea unor date noi 

Date colectate de ...   INS 

Date centralizate de ...   INS, MMJS are acces la datele ABF  

Indicatori Ce indicatori sunt / ar trebui să fie colectați: 

Sector: IV. EDUCAȚIE 

1.  Populația de 18-24 de ani, în funcție de cel mai înalt nivel de educație absolvit și etnie – Indicator de outcome 
(consecințe) 

2. Rata netă de cuprindere școlară a elevilor de etnie romă (primar, gimnazial, liceal, profesional) – Indicator de output 
(rezultat) 

 

Sector: VIII. POLITICI ZONALE 

1. Ponderea gospodăriilor cu acces la sistemul public de alimentare cu apă, pe mediu de rezidență și regiune (ABF) – 
Indicator de output (rezultat) 

2. Ponderea gospodăriilor cu acces la sistemele publice de canalizare, pe mediu de rezidență și regiune (ABF) – Indicator 
de output (rezultat) 

3. Ponderea gospodăriilor cu acces la internet, pe mediu de rezidență și regiune (ABF)  – Indicator de output (rezultat) 

4. Cel mai înalt nivel de educație absolvit, pe mediu de rezidență și regiune (ABF) – Indicator de outcome (consecințe) 

Date necesare pentru 

indicatorii respectivi 

Ce variabile/ date sunt necesare? 

Variabile gospodărie: date de identificare; macro-regiune; regiune de dezvoltare (NUTS2); județ; mediu de rezidență;  tip 

locuință; condiții de locuit (Tipul instalației de apă și canalizare); Componența gospodăriei: tip și mărime; Cheltuieli pentru 

plata consumului de servicii de telefonie – conectare la internet; Sursa principală de venit; Venitul total al gospodăriei;  

Variabile referitoare la Individ:: vârstă; etnie; cel mai înalt nivel de educație (ISCED); Venit personal; Alte variabile ale 

membrilor gospodăriei necesare pentru calculul variabilelor de mai sus. 

Distribuția gospodăriilor pe chintilele de venit; 
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Grupa oficială de vârstă școlară corespondentă fiecărui nivel de învățământ: 

• nivel primar (6-10 ani) 

• nivel gimnazial (11-14 ani) 

• nivel liceal (15-18 ani) 

• învățământ profesional (15-17 ani); 

Universul cercetării Toate gospodăriile private care erau locuite la momentul colectării datelor sau persoanele care locuiesc în gospodăriile 

respective. 

Pentru date administrative: 

Datele acoperă în întregime 

sau parțial populația 

analizată? 

Eșantion reprezentativ la nivel național – datele sunt afectate de auto-identificare.  

Ce grupuri nu sunt acoperite? 

Ce informații nu sunt 

disponibile? 

Indicatorii din sectorul POLITICI ZONALE nu sunt calculați, iar defalcările nu sunt disponibile: mediu rezidențial, regiune de 

dezvoltare, chintile de venit.  

Tip sursă  INS: Ancheta Bugetelor de Familie (ABF). MMJS are acces la ABF și poate calcula indicatorul, făcându-l astfel disponibil. 

Analiza a fost inițial realizată în Aprilie 1994 sub numele de Ancheta Integrată în gospodării (AIG), fiind continuată până în 

anul 2001, când a fost înlocuită de Ancheta Bugetelor de Familie. Eurostat derulează Household Budget Survey (HBS) pe 

baza datelor din ABF la fiecare cinci ani: 2005, 2010, 2015 (pentru România). 

Nivel de reprezentativitate Nivel național 

Unitatea statistică cea mai 

dezagregată 

Gospodăria privată și membrii acesteia 

Care sunt dezagregările 

utilizate în sistemul M&E? 

Mediu rezidențial și Regiune de dezvoltare pentru toți indicatorii de la sectorul politici zonale; 

Chintile de venit pentru indicatorul referitor la nivelul de educație absolvit. 

Perioada de referință 6. Altă perioadă, care ... lună calendaristică 

6. Altă perioadă, care ... calculată pentru anul școlar t, în Iunie anul t+1 (la final de an școlar) – la cerere pentru ambii 

indicatori din sectorul Educație  

Frecvența înregistrării / 

colectării datelor 

2. Anual  

3. Trimestrial  
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Ministerul Muncii poate avea 

acces la micro-date? 

Da 
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Se va discuta ulterior dacă indicatorii referitori la imunizare, îngrijire prenatală și contracepție vor fi calculați folosind datele unei singure analize cu 
populații-țintă diferite, cum ar fi: Demographic and Health Surveys (DHS)) sau Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS) sau alte două anchete  - Expanded 
Programme on Immunization (EPI) și DHS, MCSI sau alte studii.  

 

Imunizarea copiilor care au împlinit un an (OMS) 
 

Status  3. Sursă de date nou propusă 

Date colectate de ...   Ministerul Sănătății 

Date centralizate de ...   Ministerul Sănătății, OMS 

Indicatori Ce indicatori sunt / ar trebui să fie colectați: 

Sector: V. SĂNĂTATE 

1. Gradul de acoperire al imunizării complete în rândul persoanelor cu vârsta de un an – Indicator de output (rezultat) 

2. Gradul de acoperire al vaccinării împotriva pojarului în rândul persoanelor cu vârsta de un an – Indicator de output 

(rezultat) 

Date necesare pentru 

indicatorii respectivi 

Ce variabile/ date sunt necesare? 

Se colectează dovezi din înregistrările referitoare la vaccinare, de obicei documente aflate în gospodărie, precum și din 

istoricul vaccinărilor pe care și-l amintesc cei în a căror îngrijire se află copilul. O componentă suplimentară importantă a 

anchetelor va fi verificarea situației vaccinării copilului așa cum reiese ea din înregistrările unității medicale aferente.  

Date de Identificare a gospodăriei, număr individual de identificare al copilului și al persoanei care are grijă de copil; 

Informații copil: nume, data nașterii  

Documente aflate în gospodărie sau carnet de vaccinări: unele detalii referitoare la document/ carnet, vaccinul Bacille 

Calmette-Guérin (BCG, o doză), vaccinul anti-poliomielitic (trei doze), vaccin difteric, tetanic, pertussis (DFT3, trei doze), 

vaccin antirujeolic (o doză – prima); 

Istoricul vaccinărilor pe care și-l amintește persoana care are grijă de copil: întrebări referitoare la vaccinurile analizate 

(tipul de vaccin administrat, număr doze, locația în care a fost administrat). Studiul EPI explorează, de asemenea, motivele 

pentru care nu s-a realizat vaccinarea, efectele adverse ale vaccinului și momentul propice pentru administrare,cât și  

informații generale referitoare la imunizare.  

Înregistrări cu situația vaccinării din cadrul unităților medicale: date de identificare ale gospodăriei, copiilor și ale părinților 



54 

 

copiilor, verificarea vaccinurilor analizate 

Universul cercetării Copii cu vârsta cuprinsă între 12 și 23 de luni. Se va discuta ulterior dacă vârsta copiilor trebuie ajustată cu perioadele 

alternative de imunizare națională  

Pentru date administrative: 

Datele acoperă în întregime 

sau parțial populația 

analizată? 

Nu este cazul (anchetă) 

Ce grupuri nu sunt acoperite? 

Ce informații nu sunt 

disponibile? 

Datele nu sunt disponibile  

 

Tip sursă Anchete la nivel de gospodărie: Itemii din studiu 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 a Programului Extins de Imunizare (EPI), Studiul de 

indicatori multipli în cuiburi UNICEF (MICS) și Studiul Demografic şi de Sănătate (DHS). 

MICS & DHS sunt studii care utilizează un eșantion probabilistic (metode extrem de standardizate), fiind studii mult mai 

extinse luând în calcul numărul variabilelor și precizia măsurării acestora. De aceea, acestea sunt mult mai complexe, însă 

mai dificil de administrat și mult mai scumpe. În timp ce designul studiului EPI și procedurile de raportare sunt mai puțin 

standardizate.  

EPI: https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/Vaccination_coverage_cluster_ 

survey_with_annexes.pdf 

DHS: https://dhsprogram.com/publications/publication-dhsm10-dhs-questionnaires-and-manuals.cfm 

MICS: http://mics.unicef.org/tools  

Nivel de reprezentativitate Nivel național 

Unitatea statistică cea mai 

dezagregată 

Persoane (copii) 

Care sunt dezagregările 

utilizate în sistemul M&E? 

Nu este cazul 

Perioada de referință 3. Anul precedent / 6. Altă perioadă, care ... (în funcție de indicator) 

https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/Vaccination_coverage_cluster_
https://dhsprogram.com/publications/publication-dhsm10-dhs-questionnaires-and-manuals.cfm
http://mics.unicef.org/tools
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Frecvența înregistrării / 

colectării datelor 

2. Anual  

Ministerul Muncii poate avea 

acces la micro-date? 

Nu 
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Prevalența metodelor contraceptive și gradul de acoperire al îngrijirii medicale prenatale (OMS) 
 

Status  3. Sursă de date nou propusă 

Date colectate de ...   Ministerul Sănătății, 

Date centralizate de ...   Ministerul Sănătății, OMS 

Indicatori Ce indicatori sunt / ar trebui să fie colectați: 

Sector: V. SĂNĂTATE 

1. Prevalența măsurilor moderne de contracepție (%)– Indicator de output (rezultat) 

2. Gradul de acoperire al îngrijirii prenatale (cel puțin 4 vizite) – Indicator de output (rezultat) 

Date necesare pentru 

indicatorii respectivi 

Ce variabile/ date sunt necesare? 

Număr gospodărie; informații despre femeile din gospodărie: nume, carte de identitate, data nașterii, istoric cu privire la 

fertilitate/numărul de nașteri; 

Sănătate maternală și a nou-născuților (nașteri vii în ultimii 2 ani): îngrijire medială prenatală pe perioada sarcinii (Da/Nu), 

furnizorii de servicii de îngrijire prenatală pentru toate vizitele, număr vizite. MICS și poate și celelalte studii includ în 

chestionar informații cu privire la momentul la care se realizează vizitele și tipul de îngrijire medicală;  

Contracepție: status sarcină, metode contraceptive utilizate; 

Datele se pot dezagrega în funcție de mediul de rezidență. De discutat ulterior dacă se include și dezagregări teritoriale.  

Universul cercetării Femei cu vârsta cuprinsă între 15-49 de ani  

Pentru date administrative: 

Datele acoperă în întregime 

sau parțial populația 

analizată? 

Nu este cazul (analiza) 

Ce grupuri nu sunt acoperite? 

Ce informații nu sunt 

disponibile? 

Datele nu sunt disponibile  

Tip sursă 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 
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sondaje bazate pe metodologii similare. 

Notă: datele DHS și RHS se bazează pe date obținute cu trei sau cinci ani înainte de realizarea studiilor respective, iar 

datele MICS se bazează pe date obținute cu doi ani înainte de realizarea analizei respective.   

DHS: https://dhsprogram.com/publications/publication-dhsm10-dhs-questionnaires-and-manuals.cfm 

MICS: http://mics.unicef.org/tools 

RHS: https://www.unicef.org/romania/Reproductive_Health_Survey_Romania_2004.pdf  

Ancheta familiei și fertilității (FFS): https://www.unece.org/pau/ffs/ffs.html  

Nivel de reprezentativitate Nivel național 

Unitatea statistică cea mai 

dezagregată 

Persoane (femei) 

Care sunt dezagregările 

utilizate în sistemul M&E? 

Nu este cazul 

Perioada de referință 3. Anul precedent / 6. Altă perioadă, care ... (în funcție de indicator) 

Frecvența înregistrării / 

colectării datelor 

2. Anual  

Ministerul Muncii poate avea 

acces la micro-date? 

Nu 

 

  

https://dhsprogram.com/publications/publication-dhsm10-dhs-questionnaires-and-manuals.cfm
http://mics.unicef.org/tools
https://www.unicef.org/romania/Reproductive_Health_Survey_Romania_2004.pdf
https://www.unece.org/pau/ffs/ffs.html
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Conturi naționale anuale cu privire la locuințele noi (INS) 
 

Status  2. Sursă de date existentă pentru care este necesară colectarea unor date noi 

Date colectate de ...   MFP, INS 

Date centralizate de ...   INS 

Indicatori Ce indicatori sunt / ar trebui să fie colectați:  

Sector: VI. LOCUIRE 

Locuințe noi construite din fonduri publice - Indicator de input (resurse) 

Date necesare pentru 
indicatorii respectivi 

Ce variabile/ date sunt necesare? 

Anul finalizării construcției locuinței, inclusiv a elementelor sale (care au fost construite pentru prima dată);  

Scopul și statusul construcției clădirii (finalizată, nefinalizată etc.); 

Forma de proprietate, Sursa de finanțare: fonduri publice (inclusiv subvenții bugetare, surse proprii ale unitatilor cu capital 
social integral de stat) / fonduri private;  

Macro-regiune, Regiune de dezvoltare, Județ, Localitate;  

Numărul locuințelor noi construite din fonduri publice; 

Numărul total de locuințe finalizate complet pe parcursul anului de referință; 

Universul cercetării Conceptul de populație statistică nu este aplicabil în contextul conturilor naționale, datorită faptului că se agregă date din 
multe surse statistice.  

Pentru date administrative: 
Datele acoperă în întregime 
sau parțial populația 
analizată? 

1. Da 

Ce grupuri nu sunt acoperite? 

Ce informații nu sunt 
disponibile? 

Defalcarea în funcție de forma de proprietate nu este disponibilă și indicatorul nu este calculat. 

Tip sursă INS: Conturi naționale anuale  

Nivel de reprezentativitate Nivel național 

Unitatea statistică cea mai Conturile naționale anuale au ca obiectiv cuprinderea activității economice în cadrul teritoriului național. Acestea combină 
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dezagregată datele dintr-o serie de statistici de bază și astfel nu au un cadru de referință comun pentru eșantionare. 

Care sunt dezagregările 
utilizate în sistemul M&E? 

Macro-regiune, Regiune de dezvoltare, Județ, Localitate;  

Forma de proprietate, Sursa finanțare 

Perioada de referință 4. Anul calendaristic 

Frecvența înregistrării / 
colectării datelor 

2. Anual  

Ministerul Muncii poate avea 
acces la micro-date? 

Da, pentru datele colectate de către instituțiile aflate în subordinea Ministerului Muncii 
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Sondaj special/ recensământ administrativ al locuințelor sociale (MDRAP) 
 

 

Status  3. Sursă de date nou propusă  

Date colectate de ...   MDRAP, MMJS 

Date centralizate de ...   MDRAP / MMJS 

Indicatori Ce indicatori sunt / ar trebui să fie colectați: 

Sector: VI. LOCUIRE 

1. Cheltuieli pentru dezvoltarea locuințelor sociale – Indicator de input 

2. Stocul de locuințe sociale – Indicator de input  

3. Numărul cererilor pentru locuințe sociale, dintre care cereri eligibile – Indicator de output (rezultat) 

4. Numărul de familii/ indivizi în locuințe sociale – Indicator de output (rezultat) 

5. Numărul de familii/ indivizi din locuințe sociale care beneficiază de servicii personalizate de asistență prin intermediul 
unui plan de management de caz – Indicator de outcome (consecințe) 

Date necesare pentru 
indicatorii respectivi 

Ce variabile/ date sunt necesare? 

Detalii cu privire la locuințele sociale disponibile: adresă (localitate, județ și regiune), tipul locuinței; 

Sursa de finanțare: Tipul autorității publice care finanțează dezvoltarea de locuințe sociale (autorități centrale/ locale), 
Tipul și Valoarea finanțării; 

Numărul locuințelor sociale raportate de către autorități publice locale; 

Numărul cererilor pentru locuințe sociale; 

Numărul cererilor eligibile pentru locuințe sociale (în funcție de scorul criteriilor de eligibilitate); 

Profilul beneficiarilor de locuințe sociale (la nivel de familie și individ): categorii de vârstă (adulți, copii), gen, stare civilă, 
stare de sănătate (dizabilități și alte afecțiuni medicale), situația locuirii, nivelul de educație, statusul ocupațional/ 
profesional, componența gospodăriei (mărime, tip), venit net mediu lunar pe membru de familie; alte caracteristici socio-
economice (TBD); beneficiarii serviciilor personalizate de asistență prin intermediul unui plan de management de caz; 

Numărul de familii care beneficiază de locuințe sociale; 

Numărul persoanelor (adulți, copii) care beneficiază de locuințe sociale; 

Numărul beneficiarilor de locuințe sociale care beneficiază de servicii personalizate de asistență prin intermediul unui plan 
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de management de caz 

Universul cercetării Locuințe sociale și beneficiarii acestora. 

Pentru date administrative: 
Datele acoperă în întregime 
sau parțial populația 
analizată? 

Nu este cazul 

Ce grupuri nu sunt acoperite? 

Ce informații nu sunt 
disponibile? 

Indicatorii și defalcările asociate acestora. 

 

Tip sursă Sondaj special/ recensământul administrativ al locuințelor sociale coordonat de MMJS/ MDRAP, având ca sursă primară de 
date informatii de la nivelul autorităților locale. 

Nivel de reprezentativitate Nivel național  

Unitatea statistică cea mai 
dezagregată 

Persoane 

Care sunt dezagregările 
utilizate în sistemul M&E? 

Localitate, județ și regiune (pentru toți indicatorii) 

Caracteristicile socio-economice ale beneficiarilor locuințelor sociale (TBD, indicatorii 4 și 5); 

Categorii de beneficiari în funcție de vârstă - adulți, copii (indicatorii 4 și 5); 

Tipul locuinței (indicatorul 2); 

Tipul autorității publice care finanțează dezvoltarea locuințelor sociale (indicatorul  1); 

Perioada de referință 2. Anual 

Frecvența înregistrării / 
colectării datelor 

6. Altă opțiune. Care? Din 2 in 2 ani. 

Ministerul Muncii poate avea 
acces la micro-date? 

Da 
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Ancheta specială privind persoanele fără adăpost (MMJS) 
 

Status  3. Sursă de date nou propusă  

Date colectate de ...   MMJS, ANPDCA, DGASPC 

Date centralizate de ...   MMJS 

Indicatori Ce indicatori sunt / ar trebui să fie colectați: 

Sector: III. SERVICII SOCIALE 

Numărul de copii fără adăpost- Indicator de output (rezultat) 

 Sector: VI. LOCUIRE 

Persoane fără adăpost, inclusiv copii – Indicator de outcome (consecințe) 

Date necesare pentru 
indicatorii respectivi 

Ce variabile/ date sunt necesare? 

Cod de identificare pentru respondent;  

Locul în care locuiesc (la momentul colectării datelor și pe parcursul anului/anilor): pe stradă – adăposturi improvizate, 
canalizări, mașini sau imobile abandonate etc.; la prieteni sau cunoștințe; alte locații. 

Detalii cu privire la locație: Regiune de dezvoltare; Județ; Localitate.  

O limitare a studiului constă în faptul că persoanele fără adăpost își schimbă sau sunt nevoiți să își schimbe mai des ”locul 
în care locuiesc”, probabil chiar și pe parcursul studiului. 

Sex, grupe de vârstă și alte caracteristici socio-economice relevante (TBD); 

Serviciile pe care le-au utilizat pe parcursul anului sau pe parcursul unei alte perioade de referință; 

Tipul lipsei de adăpost: fără acoperiș, fără locuință, locuință nesigură, condiții de locuire inadecvate; 

Motivele care au condus la pierderea locuinței;  

Mijloace de subzistență: obținute singuri sau în grupuri, prin activități legale sau ilegale etc.  

Universul cercetării Persoanele fără adăpost (inclusiv copii) definite ca persoane „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, Articolul 6(z)). 

Pentru date administrative: Nu este cazul, pentru că o anchetă specială cu privire la persoanele fără adăpost urmează a fi realizată.  
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Datele acoperă în întregime 
sau parțial populația 
analizată? 

În cazul în care pentru estimarea copiilor se va folosi raportarea administrativă de rutină de la autoritățile locale, populația 
persoanelor fără adăpost (inclusiv copiii) va fi subestimată.  

Ce grupuri nu sunt acoperite? 

Ce informații nu sunt 
disponibile? 

Există doar estimări incomplete ale populației fără adăpost.  

Tip sursă 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.      

Nivel de reprezentativitate Nivel național  

Unitatea statistică cea mai 
dezagregată 

Persoane 

Care sunt dezagregările 
utilizate în sistemul M&E? 

Regiune de Dezvoltare; Județ; 

Sex,  grupe de vârstă și alte caracteristici socio-economice relevante (TBD); 

Tipul lipsei de adăpost (fără acoperiș, fără locuință, locuință nesigură, condiții de locuire inadecvate); 

Perioada de referință 1. La momentul colectării datelor 

Frecvența înregistrării / 
colectării datelor 

6. Altă opțiune. Care? Din 4 în 4 ani  

Ministerul Muncii poate avea 
acces la micro-date? 

Da 
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Servicii pentru persoane fără adăpost (MMJS) 
 

Status  3. Sursă de date nou propusă  

Date colectate de ...   MMJS, ANPIS 

Date centralizate de ...   MMJS 

Indicatori Ce indicatori sunt / ar trebui să fie colectați: 

Sector: VI. LOCUIRE 

1. Beneficiari ai serviciilor pentru persoane fără adăpost – Indicator de output (rezultat) 

2. Servicii pentru prevenirea lipsei de adăpost: consiliere pentru persoane aflate în risc, locuințe sociale  – Indicator de 
input 

3. Servicii pentru persoane fără adăpost, pe  tip de serviciu – Indicator de input 

Date necesare pentru 
indicatorii respectivi 

Ce variabile/ date sunt necesare? 

Informații entitate: Nume, Funcțiile angajaților cheie pentru colectarea datelor necesare, date de contact; 

Perioada de referință; 

Informații furnizor: CUI/ CIF, Nume, Tip furnizor: Public - DGASPC, SPAS / ONG-uri private, etc., Acreditat/ne-acreditat; 

Informații serviciu social: nume, adresă, județ, NUTS2 regiune, statusul serviciilor sociale (cu licență, fără licență, cu licența 
suspendată, etc.); 

Tipul serviciului: servicii de prevenire (consiliere, servicii de sprijin), echipe mobile, ambulanțe, centre de zi, adăposturi, 
servicii de reintegrare, locuințe sociale pentru persoanele expuse riscului de a rămâne fără adăpost; 

Alte caracteristici ale serviciului: capacitatea serviciului, număr de beneficiari, număr de cereri. 

Trebuie să se definească caracteristicile care diferențiază locuințele sociale pentru persoanele expuse riscului de a rămâne 
fără adăpost, probabil pe baza criteriilor de eligibilitate (în special a situației locuințelor, dar nu numai) și a ponderii lor 
stabilite în scorul total. 

Universul cercetării Instituții publice: DGASPC, Autorități locale (DAS, SPAS sau departamentul de asistență socială; Compartimente de locuințe 
rezidențiale care pot furniza date despre locuințe sociale); Unități de servicii sociale care au furnizat servicii pentru 
persoane fără adăpost pe parcursul perioadei de referință 

Pentru date administrative: 
Datele acoperă în întregime 

1. Da, doar o parte a populației analizate (date raportate de DGASPC, SPAS și ONG-uri) 
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sau parțial populația 
analizată? 

Ce grupuri nu sunt acoperite? 

Ce informații nu sunt 
disponibile? 

Datele raportate de către autoritățile județene în Raportul de Incluziune Socială al AJPOS sunt subestimate. Mai mult 
decât atât, datele cu privire la locuințele sociale (ca servicii de prevenție) nu sunt incluse în raport.  

Tip sursă Datele administrative centralizate de MMJS prin intermediul Fișei sau Raportului de monitorizare a incluziunii sociale 
completat(ă) de DGASPC, Compartimente de locuințe rezidențiale din instituțiile publice, SPAS sau DAS și furnizori privați 
(inclusiv ONG-uri). 

Urmează a se discuta corespondența între datele necesare pentru acest indicator și datele colectate din cadrul 
Anchetei/Recensământului cu privire la locuințele sociale și Raportării administrative de rutină de către unități și 
autoritățile locale cu privire la servicii sociale. 

Nivel de reprezentativitate Nivel național  

Unitatea statistică cea mai 
dezagregată 

Instituție publică (inclusiv autorități locale), unități de servicii sociale 

Care sunt dezagregările 
utilizate în sistemul M&E? 

Tip de serviciu: servicii de prevenție (consiliere, servicii de sprijin), echipe mobile, ambulanțe, centre de zi, adăposturi, 
servicii de reintegrare, locuințe sociale pentru persoane expuse riscului de a rămâne fără adăpost; 

De stabilit ulterior clasificarea finală a serviciilor de prevenție și pentru serviciile de reintegrare după ajustarea ”fișei de 
monitorizare a incluziunii sociale”. Urmează a se discuta dacă serviciile de sprijin vor fi incluse în cadrul indicatorului ca o 
categorie de servicii de prevenție.   

Tipul furnizorului: DGASPC, SPAS, furnizori privați (inclusiv ONG); 

Urmează a se discuta dacă alte defalcări sunt relevante și importante, cum ar fi: Capacitate Serviciului, Număr mediu de 
cereri, Licențiat / nelicențiat, Acreditat / neacreditat. 

Perioada de referință 6. Alta, care? Trimestrial (sau altă opțiune adecvată caracterului sezonier al fenomenului);  

3. Anul precedent;  

Frecvența înregistrării / 
colectării datelor 

2. Anual; 3. Trimestrial; 

Ministerul Muncii poate avea 
acces la micro-date? 

Da 
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Transparență și deschidere către public pentru a obține feedback (Secretariatul General al Guvernului) 
 

Status  3. Sursă de date nou propusă  

Date colectate de ...   Secretariatul General al Guvernului 

Date centralizate de ...   Secretariatul General al Guvernului 

Indicatori Ce indicatori sunt / ar trebui să fie colectați: 

VII. PARTICIPARE SOCIALĂ 

1. Procentul cererilor de informații de interes public care au primit răspuns în mai mult de 30 de zile – Indicator de output 
(rezultat)  

2. Procentul actelor normative publicate pentru a primi feedback cu 30 de zile înainte de inițierea procesului de adoptare 
– Indicator de output (rezultat) 

Date necesare pentru 
indicatorii respectivi 

Ce variabile/ date sunt necesare? 

Variabilele instituției: denumire, tip, structură, județ, localitate; 

Perioadă de raportare;  

Numărul total de cereri de informații de interes public transmise de populație în conformitate cu Legea 544/2001;  

Numărul cererilor de informații de interes public care au primit răspuns înainte de termenul limită;  

Numărul cererilor de informații de interes public care au primit răspuns după termenul limită (după mai mult de 30 de zile 
de la depunerea cererii);  

Proiect de act legislativ/ normativ: denumire; data anunțului cu privire la redactarea actului legislativ (verificarea datei 
auto-raportate cu un serviciu web de arhivare); termen limită de primire a feedback-ului în scris (sugestii sau opinii); 
numărul de zile între anunț și inițierea procesului pentru adoptare; numărul de zile pentru primirea feedback-ului; 

Numărul actelor legislative publicate pentru feedback cu 30 de zile înainte de inițierea procesului de adoptare 

Numărul total de proiecte de acte normative pentru fiecare instituție în perioada de referință; 

Universul cercetării Instituțiile publice selectate spre a fi evaluate pentru acești indicatori (în principiu, toate instituțiile publice).  

Pentru date administrative: 
Datele acoperă în întregime 
sau parțial populația 
analizată? 

Nu, pentru că este o sursă de date nou propusă. 



67 

 

Ce grupuri nu sunt acoperite? 

Ce informații nu sunt 
disponibile? 

Datele solicitate pentru calcularea indicatorilor nu sunt disponibile. 

Tip sursă Date administrative: Pot fi raportate prin intermediul unei noi Fișe referitoare la cererile de informații publice și anunțuri 
pentru proiectele de acte normative.  

Nivel de reprezentativitate Nivel național, probabil pentru toate sau o categorie a instituțiilor publice. 

Unitatea statistică cea mai 
dezagregată 

Instituție publică 

Care sunt dezagregările 
utilizate în sistemul M&E? 

Localitate, județ 

Tipul instituției publice (TBD) 

Perioada de referință 3. Anul precedent 

Frecvența înregistrării / 
colectării datelor 

2. Anual  

Ministerul Muncii poate avea 
acces la micro-date? 

Nu 

 

  



68 

 

Registru MDRAP privind accesul gratuit la internet prin intermediul instituțiilor locale (MDRAP) 
 

Status  3. Sursă de date nou propusă  

Date colectate de ...   Consiliile locale județene   

Date centralizate de ...   MDRAP 

Indicatori Ce indicatori sunt / ar trebui să fie colectați: 

Sector: VII. PARTICIPARE SOCIALĂ 

Ponderea localităților din mediul rural care oferă locuitorilor acces gratuit la internet prin intermediul instituțiilor locale – 
Indicatori de input (resurse) 

Date necesare pentru 
indicatorii respectivi 

Ce variabile/ date sunt necesare? 

Perioada de referință;  

Date instituție: denumire, regiune de dezvoltare, județ, localitate, Furnizarea serviciului gratuit de acces la internet;  

Numărul localităților rurale (UAT-uri) care oferă acces gratuit la internet populației prin intermediul instituțiilor locale;  

Numărul total al localităților rurale (UAT-uri); 

Universul cercetării Comună  

Pentru date administrative: 
Datele acoperă în întregime 
sau parțial populația 
analizată? 

Nu, informația nu este disponibilă.  

Ce grupuri nu sunt acoperite? 

Ce informații nu sunt 
disponibile? 

Numărul localităților rurale (UAT) care oferă acces gratuit la internet populației prin intermediul instituțiilor locale  

Tip sursă Noul registru al MDRAP (Date administrative) 

Nivel de reprezentativitate Nivel național, regional și județean 

Unitatea statistică cea mai 
dezagregată 

Comună 

Care sunt dezagregările 
utilizate în sistemul M&E? 

Regiune de dezvoltare, județ. 
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Perioada de referință 4. Anul calendaristic sau 3. Anul precedent 

Frecvența înregistrării / 
colectării datelor 

2. Anual  

Ministerul Muncii poate avea 
acces la micro-date? 

Nu 

 

  



70 

 

Registrul ONG-uri cu privire la lucrul cu grupuri vulnerabile (MMJS) 
 

Status  3. Sursă de date nou propusă  

Date colectate de ...   Ministerul Justiției pentru Registrul Național al ONG-urilor; INS pentru date despre populație; MEF & Instituții locale 
pentru informații despre proiecte; MMJS pentru informații despre furnizori privați de servicii sociale.  

Date centralizate de ...   MMJS  

Indicatori Ce indicatori sunt / ar trebui să fie colectați: 

VII. PARTICIPARE SOCIALĂ 

ONG-uri active care se ocupă cu grupuri vulnerabile, la 1000 de locuitori – Indicator de input (resursă) 

Date necesare pentru 
indicatorii respectivi 

Ce variabile/ date sunt necesare? 

Variabile ONG-uri: Date de identificare, status actual, scop, adresă – regiune, județ, localitate;  

Detalii despre proiecte: Regiunea de dezvoltare și zona de implementare a proiectului (la nivel de județ și UAT), grup țintă 
și caracteristici socio-demografice;  

Numărul ONG-urilor active care lucrează cu grupuri vulnerabile;  

Totalul populației din cadrul localităților cu grupuri vulnerabile în care lucrează ONG-ul; 

Universul cercetării ONG-uri înregistrate și cu un status actual activ în cadrul Registrului Național al ONG-urilor (MJ) care au raportat informații 
organelor fiscale în ultimii 3 ani. 

Pentru date administrative: 
Datele acoperă în întregime 
sau parțial populația 
analizată? 

2. Nu 

Ce grupuri nu sunt acoperite? 

Ce informații nu sunt 
disponibile? 

Datele necesare pentru calcularea indicatorului nu sunt disponibile. 

Tip sursă Administrative – MEF; Ministerul Justiției pentru Registrul Național al ONG-urilor; autorități locale și alte instituții (școli/ 
ONG-uri etc.) pentru informații despre proiecte; MMJS pentru informații cu privire la furnizori privați de servicii sociale 

INS pentru date cu privire la populație;   

Nivel de reprezentativitate Nivel național 
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Unitatea statistică cea mai 
dezagregată 

ONG activ 

Care sunt dezagregările 
utilizate în sistemul M&E? 

Poate fi calculat la nivel de regiune de dezvoltare, județ și de UAT. 

Perioada de referință 4. Anul calendaristic 

Frecvența înregistrării / 
colectării datelor 

2. Anual  

Ministerul Muncii poate avea 
acces la micro-date? 

Da 

 



 

Salariați la nivel de localitate (INS) 
 

Status  3. Sursă de date nou propusă 

Date colectate de ...   INS 

Date centralizate de ...   INS 

Indicatori Ce indicatori sunt / ar trebui să fie colectați: 

Sector: VIII. POLITICI ZONALE 

Ponderea salariaților în totalul populației active la nivelul localității– Indicator de output (rezultat) 

Date necesare pentru 
indicatorii respectivi 

Ce variabile/ date sunt necesare? 

Numărul persoanelor care sunt salariate (salariați); 

Total populație de vârstă activă din punct de vedere economic (15 ani și peste); 

Procentul salariaților din totalul populației de vârstă activă (15 ani și peste); 

Variabile dezagregate la nivel de localitate și județ  

Universul cercetării Localități  

Pentru date administrative: 
Datele acoperă în întregime 
sau parțial populația 
analizată? 

 2. Nu 

Ce grupuri nu sunt acoperite? 

Ce informații nu sunt 
disponibile? 

Indicatorul și defalcările acestuia nu sunt disponibile.  

Tip sursă  Date administrative: baza de date la nivel de localitate (INS) 

Nivel de reprezentativitate Nivel național 

Unitatea statistică cea mai 
dezagregată 

Localitate 

Care sunt dezagregările 
utilizate în sistemul M&E? 

Localitate; Județ 
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Perioada de referință 3. Anul precedent sau 4. Anul calendaristic (TBD) 

Frecvența înregistrării / 
colectării datelor 

2. Anual  

Ministerul Muncii poate avea 
acces la micro-date? 

Nu 
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Accesul populației la personal medical și unități sanitare (INS) 
 

Status  2. Sursă de date existentă pentru care este necesară colectarea unor date noi (În cazul în care dezagregarea la nivel de 
localitate nu este disponibilă) 

Date colectate de ...   INS 

Date centralizate de ...   INS 

Indicatori Ce indicatori sunt / ar trebui să fie colectați: 

Sector: VIII. POLITICI LA NIVEL DE  ZONĂ 

Numărul personalului medico-sanitar la 1000 locuitori, la nivel de localitate – Indicator de input (resursă) 

Date necesare pentru 
indicatorii respectivi 

Ce variabile/ date sunt necesare? 

Tipul de personal medico-sanitar: medici (total și pentru medici de familie), stomatologi, farmaciști, personal sanitar 
auxiliar. Stomatologii sunt excluși din calculul asociat medicilor.  

Medici care lucrează în: sectorul public, privat, ambele sisteme.  

Numărul personalului medical; 

Numărul populației rezidente la 1 Iulie sau 1 Ianuarie (TBD) pentru fiecare localitate; 

Universul cercetării Unități sanitare 

Pentru date administrative: 
Datele acoperă în întregime 
sau parțial populația 
analizată? 

1. Da. O parte din datele necesare pentru calcularea indicatorului sunt disponibile, excepție făcând defalcarea la nivel de 
localitate. Cu toate aceste, indicatorul SAN104B este calculat la nivel de localitate sau așa reiese din denumirea 
indicatorului, dar nu este publicat: SAN104B – Personal medico-sanitar pe categorii, forme de proprietate, județe și 
localități. 

Ce grupuri nu sunt acoperite? 

Ce informații nu sunt 
disponibile? 

Defalcarea la nivel de localitate nu este disponibilă.  
 

Tip sursă INS – Cercetarea statistică privind activitatea unităților sanitare 

Statistica demografică pentru numărul de locuitori 

Nivel de reprezentativitate Nivel național și regional  

Unitatea statistică cea mai 
dezagregată 

Unitate sanitară 
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Care sunt dezagregările 
utilizate în sistemul M&E? 

Regiune de dezvoltare; județ; localitate (probabil); Sectorul medical public/ privat; Tipul de personal  medical 

Perioada de referință 3. Anul calendaristic 

Frecvența înregistrării / 
colectării datelor 

2. Anual 

Ministerul Muncii poate avea 
acces la micro-date? 

Nu 
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Raport de execuție bugetară pentru bugetul local – Categorii de cheltuieli (MDRAP) 

 

Status  2. Sursă de date existentă pentru care este necesară colectarea unor date noi 

Date colectate de ...   MDRAP, Administrația locală, NSI (date cu privire la populație) 

Date centralizate de ...   MDRAP 

Indicatori Ce indicatori sunt / ar trebui să fie colectați: 

Sector: VIII. POLITICI LA NIVEL DE  ZONĂ 

1. Ponderea cheltuielilor pentru educație în totalul bugetelor locale, pe mediu de rezidență și după mărimea localității 
urbane – Indicator de input (resursă) 

2. Ponderea cheltuielilor pentru sănătate în totalul bugetelor locale, pe mediu de rezidență și după mărimea localității 
urbane  – Indicator de input (resursă) 

3. Ponderea cheltuielilor pentru proiecte finanțate cu fonduri europene în totalul bugetelor locale, pe mediu de rezidență 
și după mărimea localității urbane– Indicator de input (resursă) 

4. Ponderea cheltuielilor din venituri locale în  totalul bugetelor locale, pe mediu de rezidență și după mărimea localității 
urbane  – Indicator de input (resursă) 

5. Ponderea cheltuielilor pentru investiții în totalul bugetelor locale, pe mediu de rezidență și după mărimea localității 
urbane – Indicator de input (resursă) 

 

VII. PARTICIPARE SOCIALĂ 

6. Suma rezervată pentru bugetele participative, la 1000 de locuitori – Indicator de input (resursă) 

Date necesare pentru 
indicatorii respectivi 

Ce variabile/ date sunt necesare? 

Perioada de referință;  

Date de identificare a Instituției (inclusiv mediu de rezidență, localitate, județ, mărimea localității);  

Buget local total; Cheltuieli (per total și pentru fiecare categorie – inclusiv investiții, educație, sănătate, proiecte cu 
finanțare europeană, participare bugetară, venituri locale);  

Total populație rezidentă la 1 Iulie sau 1 Ianuarie, la nivel UAT (TBD); 

Universul cercetării UAT-uri care au raportat execuția bugetară pentru anul precedent. 

Pentru date administrative: 1. Da 
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Datele acoperă în întregime 
sau parțial populația 
analizată? 

Ce grupuri nu sunt acoperite? 

Ce informații nu sunt 
disponibile? 

Indicatorii și dezagregările asociate nu sunt calculate. 

Bugetele locale sunt disponibile pentru toate UAT-urile 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.   

Tip sursă Date administrative cu privire la Execuțiile Bugetului local (MDRAP) colectate prin intermediul raportului bugetar anual în 
care reprezentanții instituțiilor publice locale declară suma rezervată pentru bugetarea participativă și alte cheltuieli;   

MFP colectează și raportează Execuțiile Bugetului Public: 

http://www.transparenta-bugetara.gov.ro/transparenta-bugetara/index.htm  

Nivel de reprezentativitate Nivel național, județean și UAT  

Unitatea statistică cea mai 
dezagregată 

UAT 

Care sunt dezagregările 
utilizate în sistemul M&E? 

Mediu de rezidență; județ; localitate; mărimea localității urbane (sub 20.000 locuitori, 20.000-199.999 locuitori, 200.000 
locuitori și peste)  

Perioada de referință 3. Anul precedent 

Frecvența înregistrării / 
colectării datelor 

2. Anual 

Ministerul Muncii poate avea 
acces la micro-date? 

Nu 

http://www.dpfbl.mdrap.ro/analize_bugete.html
http://www.transparenta-bugetara.gov.ro/transparenta-bugetara/index.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 


