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1. Introducere
1.1.

Informații generale

Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei (SNISRS) și Planul Strategic de
Acțiune (PSA) 2015-2020 au fost aprobate de către Guvern în anul 2015. Documentele strategice
evidențiază, ca inițiativă pilot ce urmează a fi implementată cu prioritate absolută, dezvoltarea
sistemului de monitorizare și evaluare (sistem M&E) a sărăciei și incluziunii sociale aferent SNISRS și
PSA. Pe măsură ce termenul final al ciclului de implementare se apropie, această sarcină devine mai
urgentă ca niciodată. Stabilirea unui sistem M&E într-o etapă timpurie, ideal în anul 2015 alături de
lansarea SNISRS ar fi fost cu siguranță utilă și informativă pentru eventuale modificări ale
programelor și intervențiilor pe parcursul implementării Strategiei. Cu toate acestea, dezvoltarea
sistemului M&E în cadrul acestei etape târzii este, de asemenea, imperios necesară, pentru a
permite asumarea răspunderii și furnizării unei baze de cunoștințe pentru următorul ciclu de
planificare. Indicatorii sunt selectați într-o manieră care să permită nu numai urmărirea progresului
și rezultatelor SNISRS, ci, de asemenea, să satisfacă nevoile de diagnoză pentru următoarea strategie
de incluziune. În timp ce planurile inițiale în vederea dezvoltării sistemului M&E prezentate în
Strategie erau mai ambițioase în termeni de acumulare a unor date nou culese și de implementare a
unor noi surse de date, versiunea curentă se concentrează mai mult asupra unor estimări care sunt
deja disponibile sau fezabile spre a fi colectate rapid.
Obiectivul acestui raport este de a propune cadrul metodologic și indicatorii pentru sistemul M&E al
SNISRS. În acest sens, este evaluat de asemenea și „setul de indicatori de incluziune socială” și sunt
propuse modificări. Ministerul Muncii și Justiției Sociale colectează și publică un set de indicatori cu
privire la incluziunea socială (așa cum se specifică în Hotărârea de Guvern nr. 488/2005 cu privire la
un sistem național de indicatori asociați incluziunii sociale). Cu toate acestea, acești indicatori nu au
mai fost utilizați în elaborarea politicilor publice din ultimii ani, nu sunt întotdeauna legați direct de
Strategia de Incluziune Socială și Reducere a Sărăciei și câțiva dintre ei nu mai sunt valizi, întrucât nu
au mai fost revizuiți în ultimii 14 ani. Raportul propune un nou set central de indicatori sociali,
selectați din lista extinsă de indicatori prezentați în cadrul sistemului de M&E al SNISRS.
Raportul are de asemenea obiectivul de a defini un plan de evaluare a programelor cheie
implementate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS), legate de implementarea SNISRS. În
funcție de caracteristicile programelor și de întrebările relevante de evaluare, planul sugerează
evaluări de proces (pentru a vedea dacă procesul de implementare este în acord cu modul în care a
fost planificat și ar fi de dorit) sau evaluări de impact (pentru a vedea dacă impactul așteptat este
atins).
Acest raport este primul pas în planul de lucru detaliat prin „Descrierea Serviciilor de Consultanță
Rambursabile”. Pașii ulteriori vor consta în (i) furnizarea de sprijin către MMJS în ceea ce privește
implementarea sistemului M&E și pregătirea primului raport M&E cu privire la Strategia națională
privind incluziunea socială și reducerea sărăciei și (ii) proiectarea unui instrument online care ar
permite utilizatorilor să introducă valorile indicatorilor și meta-datele asociate, astfel încât publicul
să aibă capacitatea să vizualizeze dinamica indicatorilor și distribuția în funcție de defalcările
relevante. În vederea sprijinirii acestor activități, proiectul va furniza instruire pentru echipa tehnică
și alte persoane interesate, ca să asigure astfel sustenabilitatea sistemului de M&E și să încurajeze
utilizarea acestuia în cadrul proceselor de luare a deciziilor.
O primă variantă a M&E SNISRS a fost dezvoltată de către echipa de cercetare și a fost discutat în
cadrul unui seminar de lucru, organizat de MMSJ, cu reprezentanții tuturor instituțiilor publice
implicate în procesul de colectare și diseminare a datelor. Seminarul s-a concentrat asupra feedbackului cu privire la fezabilitatea datelor, mai ales pentru indicatorii nou propuși, și asupra propunerilor
participanților de indicatori suplimentari. Ulterior, a fost colectat un feedback mai tehnic în scris

(prin e-mail) cu privire la selecția indicatorilor pentru fiecare obiectiv general al SNISRS și la fișele
indicatorilor conținând informații cu meta-date. Majoritatea informațiilor culese prin aceste metode
au fost integrate în cadrul raportului.

1.2.

Structura sistemului M&E al SNISRS și PSA și conținutul acestui raport

Descrierea sistemului M&E al SNISRS cuprinde (i) componenta de monitorizare, dedicată stabilirii
indicatorilor pentru măsurile incluse în PSA și (ii) componenta de evaluare, care descrie formatul
studiilor de evaluare destinate colectării unor informații detaliate și în profunzime cu privire la
randamentul intervențiilor și programelor cheie.
Componenta de monitorizare are (i) o dimensiune orizontală, structurată pe trei niveluri de
indicatori, cuprinzând indicatori de input, output și outcome (resurse, rezultate,consecință),
alcătuind împreună o listă cuprinzătoare și urmărind multe dintre măsurile PSA; (ii) o dimensiune
verticală, cu setul extins de indicatori discutați anterior aflat la baza sistemului de monitorizare și un
nivel general sau mai ridicat de indicatori identificați drept setul central restructurat de indicatori de
incluziune socială. Setul central este selectat din lista extinsă de indicatori și are semnificație și
autonom, considerat independent de măsurile PSA pe care le urmărește. Structura sistemului de
M&E discutată mai sus este prezentată din punct de vedere vizual în Diagrama 1, dar explicații
suplimentare cu privire la funcțiile și relațiile dintre componentele sistemului sunt prezentate în
secțiuni dedicate ale prezentului raport.
Acest raport prezintă o propunere de sistem de monitorizare și evaluare al Strategiei Naționale
privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei (M&E SNISRS). Raportul este structurat urmărind
cele două componente principale ale M&E al SNISRS. Componenta de monitorizare are ca scop
dezvoltarea de instrumente, procese și indicatori care să urmărească progresul implementării
programelor și măsurilor în opt sectoare, prin PSA, pentru a atinge obiectivele Strategiei Naționale,
precum și propunerea setului central de indicatori de incluziune socială. Componenta de evaluare
caută să definească metodologii și abordări care să certifice prin informații relevante procesul de
implementare sau să măsoare impactul (consecințe și rezultate) atribuibile programelor cheie
selectate.
Raportul cuprinde două secțiuni suplimentare față de „Introducere”:
•

•

Secțiunea 2 prezintă sistemul de monitorizare, incluzând (i) metodologia pentru selecția
setului central de indicatori de incluziune socială, (ii) setul central de indicatori de incluziune
socială, un set sintetic și general de indicatori recomandați ca având prioritate strategică
pentru a fi urmăriți și a deveni disponibili public; (iii) metodologia sistemului de
monitorizare extins al SNISRS și PSA; (iv) indicatorii de monitorizare ai SNISRS și PSA pentru
fiecare dintre cele opt sectoare; și (v) pași suplimentari pentru implementarea sistemului de
monitorizare SNISRS;
Secțiunea 3 prezintă evaluările necesare pentru mai multe intervenții și programele din
sectoarele transferurilor sociale, serviciilor sociale și ocupării forței de muncă, aflate sub
coordonarea MMJS, și prezintă formatul fiecăruia dintre proiectele de evaluare
recomandate.

Acest raport este completat de două documente anexă, care prezintă detaliile tehnice ale
indicatorilor și ale surselor de date: Anexa 1 cu fișele detaliate ale indicatorilor din lista extinsă (ME
RAS_Output Nr. 1_Document Anexa 1_RO) și Anexa 2 cu fișele detaliate ale fiecărei surse de date
care este necesară pentru a calcula toți indicatori nou recomandați în raport (ME RAS_Output Nr.
1_Document Anexa 2_RO).
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Diagrama 1. Structura sistemului M&E
Sistemul M&E al SNISRS

Componenta de monitorizare

Componenta de evaluare

Obiective
Specifice

Acțiuni
Prioritare

G.O.
2.1.

Evaluarea 3
PIN-uri asistență
socială
1. PIN cămine pe
ntru vârstnici
2. PIN îngrijire co
munitară
pentru vârstnici

Obiective
Generale

Indicatori de
resurse

Evaluarea 2
Subvenții pentru
angajatori

G.O.
3.5.

G.O.
1.1.

G.O.
1.5.

G.O.
3.3.

S
t SPA
s up o r

Indicatori de
rezultat

Corelat cu
sisteme de
monitorizare
naționale și
internaționale

Evaluarea 1
Servicii comunitare
integrate în zonele
marginalizate

3. PIN

Indicatori de
consecință

Corelat cu
portofoliu de
indicatori
sociali UE

Sub-co
mp
a trans onent de eva
feru
luar
testare rilor bazate p e
a m ij l o
e
cacelo
r

Setul central de indicatori de incluziune
socială

G.O.
3.4.

Evaluarea 4
Subvenții pentru
asociații și
fundați

2. Componenta de monitorizare a SNISRS și PSA
2.1.

Setul central restructurat de indicatori de incluziune socială

Această secțiune ia în discuție selecția setului central de indicatori de incluziune socială pe baza listei
extinse a indicatorilor sectoriali de monitorizare al SNISRS și PSA, cel din urmă fiind descris în detaliu în
Secțiunea 2.4. a prezentului raport. Aceasta este o propunere preliminară, care trebuie să fie discutată în
continuare cu MMJS și INS, precum și cu alte părți interesate relevante. Rezultatul acestui proces – setul
central de indicatori de incluziune socială – se anticipează că va înlocui setul curent de indicatori care au
fost adoptați în anul 2005 ca să funcționeze ca sistem național de monitorizare a situației în acest
domeniu. Sistemul curent a fost proiectat astfel încât să alimenteze cu dovezi agenda politicii de
incluziune socială, incluzând cele mai importante documente strategice.
Setul inițial de indicatori Laeken 1 la nivel european a propus 19 indicatori comuni europeni care să
asigure coerența și sustenabilitatea sistemelor de raportare din țările Uniunii Europene, statele membre
fiind încurajate să adauge indicatori naționali specifici.
P0F

P

În România, selecția indicatorilor specifici în anul 2005 a fost realizată prin colaborarea Guvernului și a
Institutului Național de Statistică, cu sprijinul Băncii Mondiale 2. Responsabilitatea pentru calcularea
indicatorilor a fost împărțită între Institutul Național de Statistică, responsabil de furnizarea ultimelor
actualizări ale indicatorilor comuni europeni și ale câtorva indicatori naționali specifici și MMJS, care a
produs majoritatea indicatorilor naționali specifici, extrași din micro-datele Anchetei Bugetelor de
Familie.
P1F

P

Ministerul Muncii și Justiției Sociale a făcut publice rapoarte anuale cu valorile actualizate ale
indicatorilor în intervalul de timp 2007-2017. Cu toate acestea, indicatorii nu au fost revizuiți în ultimii 14
ani și unii dintre aceștia și-au pierdut relevanța sau au devenit învechiți din punct de vedere tehnic, seria
de raportare fiind sistată. Indicatorii au fost insuficient conectați la agenda politicii de incluziune socială
chiar și pe durata perioadei de timp în care erau disponibili.
Prin urmare, acest raport propune un set revizuit de indicatori, mai adecvat pentru a reflecta provocările
curente și și stadiul actual al politicilor în domeniul incluziunii sociale, denumit „set central de indicatori
de incluziune socială” și alcătuit din 26 de indicatori. Raportul are de asemenea ca obiectiv să contribuie
la asigurarea unei legături mai bune cu procesul de planificare strategică, prin selecția setului central de
indicatori de incluziune socială din lista extinsă a sistemului de monitorizare al SNISRS, cu un număr
ridicat de indicatori sectoriali. Setul central de indicatori este de așteptat să constituie o prioritate în ceea
ce privește colectarea, calculul, centralizarea și raportarea prin instrumentul interactiv3 de vizualizare
online.
Revizuirea propusă este în conformitate cu cele mai recente evoluții la nivel european 4.Metodologia
pentru selecția indicatorilor de incluziune socială stabiliți la nivelul Uniunii Europene operează cu câteva
clasificări, după cum urmează:
P2F

1

P

Cadrul metodologic a fost propus de către Atkinson (Atkinson, T., Cantillon, B., Marlier, E., Nolan, B., Indicatori
sociali. Uniunea Europeană și Incluziunea Socială, Oxford University Press, 2002.
2
Studiul care propunea setul românesc de indicatori de incluziune socială a fost întocmit de către o Comisie
Guvernamentală (Briciu, C., Grigoraș, V., Sistem de monitorizare a incluziunii sociale la nivel național, Comisia Antisărăcie și de promovare a incluziunii sociale, 2004)
3
Dimensiunea interactivă ar urma să fie dată de capacitatea utilizatorilor de a alege anumite agregări între variabile
și formatele de prezentare a datelor sub formă de tabele și grafice.
4
Documentul care specifică starea procesului de urmărire a statisticilor sociale asociate politicilor dedicate
incluziunii sociale: Portofoliul Indicatorilor Sociali UE pentru Monitorizarea Progresului spre atingerea Obiectivelor

•

În primul rând, există patru portofolii de indicatori: un portofoliu general, precum și portofolii cu
privire la incluziunea socială, pensii și sănătate.

•

În al doilea rând, în cadrul fiecărui portofoliu există două seturi de indicatori:
o

o

•

‘un număr redus de indicatori primari sunt sugerați ca set sintetic de indicatori principali
prevăzuți pentru toate portofoliile; pentru portofoliul de incluziune socială, indicatorii
centrali „cuprind cele mai importante elemente care conduc spre excluziune socială”;
‘indicatorii secundari’ sprijină cu informație suplimentară toate portofoliile, prin
asigurarea unei mai bune înțelegeri cu privire la natura problemelor; pentru portofoliul
de incluziune socială, aceștia ‘descriu în amănunt natura problemelor sau descriu alte
dimensiuni ale problemelor’.

În al treilea rând, indicatorii sunt împărțiți între indicatori conveniți de comun acord la nivelul UE,
indicatori naționali conveniți de comun acord și informații contextuale:
o

o

o

„Indicatorii conveniți de comun acord la nivelul UE contribuie la o evaluare comparativă
a progresului Statelor Membre către obiectivele comune în domeniul protecției sociale și
incluziunii sociale”;
„Indicatorii naționali conveniți de comun acord se bazează pe definiții și presupuneri
convenite de comun acord”, „în timp ce o comparație la nivel național nu este posibilă
sau nu are o interpretare clară și normativă” și „ar trebui interpretată doar împreună cu
informațiile tehnice relevante (definiția exactă, presupozițiile, reprezentativitate)”;
Informațiile contextuale sunt „indicative și lasă loc pentru alte informații relevante
pentru a încadra și înțelege contextul național”.

În timp ce România raportează către UE datele cu privire la progresul obținut în umărirea obiectivelor
UE2020 pe baza portofoliilor de indicatori descrise mai sus, setul central de indicatori de incluziune
socială propus în această secțiune transcende toate clasificările indicatorilor europeni; astfel, setul
central include indicatori din toate portofoliile și toate tipurile de indicatori într-o manieră selectivă, cu
un accent sporit pe indicatorii contextuali. Scopul setului central de indicatori de incluziune socială este
acela de a servi ca punct de reper pentru politicile care abordează incluziunea socială și de a fundamenta
planificarea strategică în viitor. Prin urmare, setul include indicatorii propuși în cadrul portofoliilor de
indicatori sociali ai UE și o listă de indicatori specifici, care ar putea fi încadrați la categoria „informații
contextuale”. Toți acești indicatori sunt de asemenea incluși în sistemul de monitorizare a SNISRS și PSA
(vezi Capitolul 2.4). Principiile care au stat la baza selecției setului central de indicatori de incluziune
socială le încorporează pe cele care stau la baza selecției la nivel European și le adaptează contextului
național:
Principii la nivelul indicatorilor individuali:
•
•
•
•
•

Un indicator ar trebui să surprindă esența problemei și să aibă o interpretare normativă clară și
acceptată;
Un indicator ar trebui să fie robust și validat din punct de vedere statistic;
Se dorește ca la nivel național indicatorii să fie comparabili, însă acest lucru nu constituie un
criteriu de excluziune;
Un indicator ar trebui construit pe date disponibile și care se pot revizui în timp util;
Un indicator ar trebui să fie sensibil la intervențiile de politici, dar să nu fie supus manipulării.

Principii de la nivelul setului central de indicatori de incluziune socială:
•

Prioritate la selecție este acordată indicatorilor de outcome (consecințe), dar mai mulți indicatori
de output (consecințe) și de input (resurse) sunt de asemenea incluși;

UE pentru Protecție socială și incluziune social, Sub-grupul de indicatori asociați Comitetului de Protecție Socială,
Actualizare 2015
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•
•

Setul central de indicatori de incluziune socială ar trebui să fie comprehensiv și echilibrat pe toate
sectoarele SNISRS/PSA, subliniind problemele de incluziune socială care sunt susceptibile de a fi
puncte centrale ale ciclurilor viitoare de planificare;
Sunt incluși indicatori din toate cele 4 portofolii de indicatori sociali stabiliți la nivelul UE (nu doar
din ‘portofoliul de incluziune socială’), având în vedere că SNISRS și PSA acoperă toate zonele
serviciilor
sociale
publice.
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Tabel 1 Setul central de indicatori principali de incluziune socială pentru România
Sector
SNISRS
M&E

Indicator

Servicii
sociale

Indicator
principal
Europa 2020
Rata riscului de
sărăcie sau
excluziune
socială
(AROPE)

Politici
zonale

5
6

Rata deprivării
materiale
severe

Nivel de
portofoliu
Indicatori
sociali ai UE
Indicator
global
convenit de
comun acord
UE

Status
SNISRS M&E

Definiție

Defalcări

Sursa de date

Consecință
O.G. 3.4, 3.5
& 3.75

PUEIS6: Gen (pentru
persoane de peste 18 ani);
Vârsta: 0-17 (0-5; 6-11; 1217), 18-64, 65+
SNISRS M&E: Nivelul
limitării activității

Eurostat -EUSILC

Global &
incluziune
socială Indicator
convenit de
comun acord
cu UE;
Investiții în
copii

Consecință
O.G. 8.1, 8.2
& 8.3

Se consideră că o persoană este în risc de sărăcie sau
excluziune socială dacă se află într-una sau mai multe din
cele trei condiții de mai jos:
(ii Sunt lipsiți de mijloace materiale, cu condiții de trai
constrânse de lipsa resurselor, măsurat în funcție de
faptul că sunt lipsiți de patru dintre cele nouă elemente
ale deprivării
(ii) Locuiesc într-o gospodărie în care nu lucrează niciun
adult sau lucrează cu o intensitate redusă de muncă
unde în medie persoanele cu vârstă de muncă (18-59
ani) au muncit mai puțin de 20% din totalul potențial de
ore de muncă în ultimul an
(iii) sunt în risc de sărăcie deoarece locuiescîntr-o
gospodărie cu un venit disponibil echivalent (i.e. ajustat
în funcție de dimensiunea și componența gospodăriei)
sub pragul riscului de sărăcie, stabilit la 60% din mediana
națională a venitului disponibil echivalent.
Ponderea populației care trăiește în gospodării fără cel
puțin 4 elemente dintre următoarele 9 elemente
asociate deprivării:
Să plătească chirie sau facturile la utilități,
Să păstreze o temperatură adecvată în locuință,
Să facă față unor cheltuieli neprevăzute,
Să mănânce carne, pește sau o proteină echivalentă din
două în două zile,
Să petreacă o vacanță de o săptămână departe de casă,
sau să își permită acest lucru (dacă doresc)

PUEIS: Gen;
Vârstă: 0-17 (0-5, 6-11, 1217), 18-64, 65+;
Tip gospodărie; Nivel de
sărăcie (în risc de sărăcie/
nu se află în risc de
sărăcie);
Statut ocupațional (cel mai
frecvent statut
ocupaționala);

Eurostat –
EU-SILC

Denumirea indicatorului în sistemul de M&E al SNISRS la O.G. 3.7 este: Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE), prin nivelul de limitare a activității
Portofoliul UE indicatori sociali

Politici
zonale

Rata riscului de
sărăcie

Indicator
global,
Incluziune
socială &
Pensii –
indicator UE
de convenit
comun acord;
Investiții în
copii

Consecință
O.G. 8.1 &
8.2 & 8.3

O mașină,
O mașină de spălat haine,
Un TV color, sau
Un telefon (inclusiv un telefon mobil).
Ponderea persoanelor cu vârsta 0+ cu un venit disponibil
echivalent (după transferurile sociale) sub pragul ratei
asociate riscului de sărăcie, care este stabilit la 60 % din
mediana națională de venit echivalent disponibil după
transferurile sociale.

Grad de urbanizare.
SNISRS M&E:
Grad de urbanizare; NUTS 1
& 2 regiuni.
PUEIS: Gen (pentru oameni
peste vârsta de 18 ani);
Vârsta: 0-17 (0-5; 6-11; 1217), 0-59, 0-74, 18-64, 60+,
65+, 75+;
Statut ocupațional:
pensionari;
Tip gospodărie;
Intensitatea muncii;
Intensitatea muncii din
cadrul gospodăriei (foarte
ridicată >0.85–1], ridicată
>0.55–0.85], medie >0.45–
0.55], scăzută >0.2–0.45],
foarte scăzută [0 – 0.2])
SNISRS M&E: Gradul de
urbanizare (municipii, orașe
și suburbii, zone rurale);
NUTS 1 & 2 regiuni

Rata de activitate reprezintă procentul populației active
din punct de vedere economic (toate persoanele care
furnizează forța de muncă disponibilă pentru producția
de bunuri și servicii pe parcursul perioadei de referință,
incluzând populația angajată și neangajată cu vârsta X
din totalul populației de aceeași vârsta.

PUEIS: Gen; grupe de
vârsta: Total, 15-24, 25-54,
55-59, 60-64;
SNISRS M&E: Macro-regiuni
(NUTS 1); Regiuni de
dezvoltare (NUTS 2); Mediu
de rezidență
Sex; grupe de vârsta: 15-19,
20-34, 15-24, 25-34, 15-34,
15-64, 65-74;

Eurostat EU-SILC

Sector: Ocuparea forței de muncă
Ocuparea
forței de
muncă

7

Rata de
activitate

Global –
Indicator UE
convenit de
comun acord;

Consecință
O.G. 1.1 &
2.37

INS

Denumirea indicatorului în sistemul de M&E al SNISRS la OG 2.3 este: Rata activității persoanelor vârstnice (cu vârste cuprinse între 65-74 ani)
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Ocuparea
forței de
muncă

Rata de
ocupare

Global &
Pensii –
indicator UE
convenit de
comun acord;
Global Contextual

Consecință
O.G. 1.1 &
1.58

Rata de ocupare a forței de muncă reprezintă
pondereapersoanelor angajate din grupa de vârstă X din
totalul populației din aceeași grupă de vârstă.

Ocuparea
forței de
muncă

Rata șomajului

Global –
Contextual

Consecință
O.G. 1.5.

Ocuparea
forței de
muncă

Populația din
gospodării fără
persoane
ocupate,
inclusiv copii9

Global –
Contextual
Incluziune
socială - EU
indicator
convenit de
comun acord

Consecință
O.G. 1.5

Rata somajului reprezintă numărul persoanelor fără loc
de muncă exprimat ca procent din totalul populației
active.
Conform definiției Eurostat (bazată pe criteriile BIM) o
persoană este considerată a fi șomeră dacă îndeplinește
simultan următoarele condiții: (i) are vârsta cuprinsă
între 15 și 74 de ani; (ii) nu are loc de muncă pe
parcursul săptămânii la care se face referire; (iii) este
disponibilă să înceapă munca în următoarele doua
săptămâni (sau care și-a găsit deja un loc de muncă unde
trebuie să înceapă munca în următoarele trei luni); (iv) a
căutat în mod activ un loc de muncă la un moment dat
pe parcursul ultimelor patru săptămâni.
Proporția populației care trăiește în gospodării fără
persoane ocupate, exprimată ca o pondere în populația
totală din aceeași categorie de vârstă.
Indicatorul pentru 'populație din gospodării fără
persoane ocupate' se referă la:
Copii cu vârsta cuprinsă între 0-17 ani care locuiesc în

PUEIS: Sex; Grupe de
vârsta: 25-54, 55-64 (55-59
și 60-64), 65-69;
SNISRS M&E: Macro-regiuni
și regiuni de dezvoltare
(NUTS 1&2);Mediu de
rezidență;
Sex; grupe de vârsta s: 1519, 20-34, 15-24, 15-34, 1564, 20-64, 25-34, 55-59, 6064;
PUEIS: Sex; grupe de vârsta.
SNISRS M&E: N/C

INS

PUEIS: Gen (în vârstă de 1859 doar); Vârsta: 0-17, 1859;
Tip gospodărie;
SNISRS M&E: la fel ca PUEIS

INS

Eurostat –
LFS

8

Denumirea indicatorului în sistemul de M&E al SNISRS la O.G. 1.5 este: Rata ocupării forței de muncă în funcție de cel mai înalt nivel de educație obținut
Este un indicator diferit față de gospodăriile fără locuri de muncă, care este luat în calcul de EU-SILC și reprezintă gospodăriile în care niciun membru nu lucrează sau cu
intensitate de muncă foarte scăzută, unde, în medie cei care au vârsta activă (18-59) au muncit mai puțin de 20% din potențialul total de ore de muncă pe parcursul ultimului
an, fie pentru că nu au fost angajați fie pentru că au lucrat cu normă parțială mai degrabă decât cu normă întreagă (elevii sunt excluși din calcule).
9

18

& Contextual

Ocuparea
forței de
muncă

Rata riscului de
sărăcie în
rândul
persoanelor
încadrate în
muncă

Global &
Incluziune
socială–
indicator UE
convenit de
comun acord;
Incluziune
socială Contextual

Consecință
O.G. 1.3

gospodării unde nimeni nu lucrează, ca pondere a
copiilor de vârste cuprinse între 0-17 ani din totalul
populației;
Adulți cu vârsta cuprinsă între 18-59 ani care locuiesc în
gospodării în care nimeni nu lucrează, ca pondere a
adulților cu vârste cuprinse între 18-59 ani din totalul
populației.
Elevi cu vârsta cuprinsă între 18 -24 ani care locuiesc în
gospodării compuse doar din elevi de aceeași grupă de
vârstă nu sunt luați în calcul nici în numărător sau în
numitor.
Gospodăriile fără persoane ocupatesunt gospodării în
care niciun membru nu are loc de muncă, adică toți
membri sunt fie șomeri, fie inactivi.
Proporția persoanelor care declară că au un loc de
muncă în conformitate cu statutul lor ocupațional cel
mai frecvent expuse riscului sărăciei (au un venit
disponibil echivalent sub pragul de risc al sărăciei, care
este stabilit la 60% din mediana națională echivalentă de
venituri disponibile (după transferurile sociale)).
Distincția se face doar între "indemnizație și salariul
asociat angajării plus activitate independentă" și
"indemnizație și salariul asociat angajării".
Cel mai frecvent statut ocupațional este definită ca
statutul pe care indivizii declară că l-au ocupat pentru un
timp egal cu mai mult de jumătate din numărul de luni
din anul calendaristic.

PUEIS: Grupe de vârsta: 017, 18-64, 0-64;
Muncă cu normă
întreagă/fracțiune de
normă;
Tip gospodărie (părinți
singuri, doi adulți cu copii
dependenți).
Baza de date Eurostat:
Intensitatea muncii din
gospodărie; luni lucrate;
Cel mai înalt nivel de
educație absolvit;
Tip de contract.
SNISRS M&E:
Regiuni de dezvoltare
(NUTS 2);
Statutul ocupațional:
(angajat, salariat sau
persoane angajate,
excluzând salariații);
Grupe de vârstă; Gen.

Eurostat –
EU-SILC
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Ocuparea
forței de
muncă

Persoane cu
venituri
salariale mici

Specific doar
pentru
sistemul de
M&E al
SNISRS

Rezultat
O.G. 1.3

Persoanele cu venituri reduse sunt definite ca acei
salariați (cu excepția ucenicilor) care câștigă două treimi
sau mai puțin din câștigurile salariale mediane brute
raportate la ora de lucru(în unități economice cu mai
mult de 10 angajați și în toate sectoarele economiei, cu
excepția agriculturii, pescuitului, gospodăriile private și
organizațiile extrateritoriale).

Ocuparea
forței de
muncă &
Educație

Rata NEET 10

Investiții în
copii

Consecință
O.G. 1.1 &
1.5 & 4.4

Rata NEET indică ponderea tinerilor care nu sunt cuprinși
într-o formă de ocupare, educație sau formare
profesională. Numitorul indicatorului se referă la
persoanele care îndeplinesc două condiții: (i) nu sunt
angajați - cu alte cuvinte, sunt șomeri sau inactivi din
punct de vedere economic; (ii) nu au primit nici o
educație sau formare (formală sau non-formală) în cele
patru săptămâni anterioare LFS.
Numitorul este populația totală a aceluiași grup de
vârsta.

PUEIS: N/C
Baza de date Eurostat:
Sex; Grup de vârsta;
Cel mai înalt nivel de
educație absolvit;
Contract de angajare;
Activitate economică.
SNISRS M&E: Regiuni de
dezvoltare (NUTS 2); Mediu
de rezidență
grupe de vârsta; Gen.
PUEIS: Gen; grupe de
vârsta: 15-19;
SNISRS M&E: Regiuni de
dezvoltare(NUTS 2); Gradul
de urbanizare;
Sex; grupe de vârsta: 15-19,
20-34, 15-24, 25-34, 15-34;
Cel mai înalt nivel de
educație absolvit; Statut
ocupațional.

Ocuparea
forței de
muncă &

Cheltuieli cu
protecția
socială, după

Global –
Contextual;
Pensii –

Input
O.G. 1.1 &
1.511 & 1.412

Total cheltuieli protecție socială (ca % din PIB/cheltuieli
guvernamentale)
Indicatorii fiecărui O.G. sunt definiți în fișe

PUEIS: None
SNISRS M&E:
Pentru indicatorii de la O.G.

Eurostat –
LFS

NAE date
administrativ
e pentru

10

Denumirea indicatorului în baza de date Eurostat / Portofoliul Indicatorilor Sociali UE (2015) este: tineri, care nu sunt cuprinși în nicio formă de ocupare, educație sau de
formare profesională (rată NEET)
11

Denumirea indicatorului în sistemul de M&E al SNISRS at O.G. 1.1 & 1.5 este: Cheltuieli cu măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă, per total și
tipuri de măsuri, ca pondere în PIB/ cheltuieli guvernamentale
12
Denumirea indicatorului în sistemul de M&E al SNISRS at O.G. 1.4 este: Cheltuieli pentru administrarea serviciilor de ocupare a forței de muncă, cu
defalcare specială pentru cheltuielile privind formarea personalului ca cifră și pondere asociată bugetului de stat
20

Transferuri
sociale

funcție

Indicator
național
convenit de
comun acord
(ca % în PIB);

& 2.113 &
2.214 & 2.415

1.4:
Tipul de cheltuială: pentru
instruirea personalului, alte
cheltuieli administrative.
Pentru indicatorii de la O.G.
2.1. : ESSPROS-cheltuială:
Beneficii protecție socială;
Beneficii bănești; Beneficii
testate pe baza mijloacelor
– per ansamblu și
individual;
ESSPROS-Funcții ale
beneficiului.
Pentru indicatori de la O.G.
2.2. a&b: Județe; grupe de
vârstă; Nivelul dizabilității:
handicap grav/
accentuat/handicap grav
doar pentru bugetele
personale și indemnizații
pentru adulții care au
aceste dizabilități.
Pentru indicatorul de la
O.G. 2.4: Tip de încălzire:
încălzire pe sector, încălzire

indicatorii de
la O.G. s 1.1
& 1.4 & 1.5
Eurostat –
ESSPROS
NAPSI date
administrativ
e pentru
indicatorii de
la O.G. 2.2. a
&b&c&d

13

Indicatorul în sistemul M&E al SNISRS la O.G. 2.1 este: Cheltuielile cu protecția socială / cheltuieli cu transferuri de numerar/ cheltuieli cu mijloace-testate
transferuri per total/ cheltuieli cu transferuri individuale mijloace-testate, ca pondere a PIB /cheltuieli guvernamentale
14
Indicatorii din sistemul de M&E al SNISRS la O.G. 2.2 sunt: a) Cheltuieli cu alocația de sprijin pentru părinții cu dizabilități / indemnizație de sprijin pentru
copiii cu dizabilități / b) cu indemnizația pentru adulții cu handicap grav / cu accentuat handicap; buget personal pentru adulții cu dizabilități grave / cu
handicap accentuat / cu dizabilități moderate; alocația alimentară pentru adulții afectați de HIV / SIDA; Alocația alimentară pentru copiii afectați de HIV /
SIDA; indemnizație de întreținere pentru îngrijitorii persoanelor cu deficiențe de vedere / c) alocație pentru creșterea copilului / d) alocație pentru creșterea
copilului, ca pondere în PIB / cheltuieli guvernamentale / cheltuieli de protecție socială
15
Numele indicatorului în sistemul M & E al SNISRS la O.G. 2.4 este: Cheltuielile cu ajutorul pentru încălzire, pe tipuri de sprijin, în PIB / cheltuielile
guvernamentale / protecția socială
21

electrică, gaze naturale
petrol și
lemn/cărbune/petrol/comb
ustibili.
Sector: Transferuri sociale
Transferuri
sociale

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

Global –
Contextual
(doar pentru
AROPE înainte
de
transferurile
sociale);
Indicatori
sociali –
indicator UE
convenit de
comun acord
(doar pentru
impactul
asupra
transferurilor
sociale)

Consecință
O.G. 2.1 &
2.2

Populația în vârstă de 0+ ani care este expusă riscului de
sărăcie și care trăieștec într-o gospodărie cu un venit
disponibil echivalent (ajustat după mărimea și
compoziția gospodăriilor), înainte sau după transferurile
sociale (cu excepția pensiilor), sub pragul de risc de
sărăcie stabilit la 60% din venitul median echivalent
disponibil la nivel național (după transferurile sociale).
Rata AROPE reprezintă ponderea acestui grup în totalul
unei anumite populații.
Acest indicator interoghează lipsa ipotetică a
transferurilor sociale (altele decât pensiile) și impactul
acestora.
Impactul transferurilor sociale reprezintă reducerea ratei
riscului de sărăcie în procente (%) datorată transferurilor
sociale.Impactul este calculat ca diferență procentuală
între rata riscului sărăciei înainte și după transferurile
sociale.

PUEIS: Vârsta: 0-17, 18-64,
65+;
Populația totală
SNISRS M&E:
Gradul de urbanizare
(densitate populație);
NUTS 2 regiuni;
Grupe de vârsta; Gen;
Structura gospodăriei;
Tipul transferului social
(per total/,alocația de stat
pentru copil,
indemnizațiapentru
creșterea copilului)

Eurostat EU-SILC

Transferuri
sociale

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

Global –
indicator UE
convenit de
comun acord;
Incluziune
socială –
Contextual;
Pensii indicator UE
convenit de
comun acord;

Consecință
O.G. 2.1

Raportul venitului total obținut de 20% din populația
țării cu cel mai mare venit (ultima chintilă) față de cel
primit de 20% din populația țării cu cel mai mic venit
(primachintilă). Venitul trebuie să fie înțeles ca un venit
disponibil echivalat.

PUEIS: Vârsta: 0-64, 65+;
SNISRS M&E: Niciunul

Eurostat –
EU-SILC

1

22

Transferuri
sociale

Totalul
cheltuielilor
curente cu
pensiile ca
procent în PIB/
cheltuieli
guvernamental
e

Pensii –
Indicator
național
convenit de
comun acord
(doar ca
pondere în
PIB)

Input
O.G. 2.316

“Cheltuielile cu pensiile reprezintă suma a șapte categorii
diferite de beneficii, dupăcum sunt definite în Manualul
ESSPROS 1996: pensie de invaliditate, pensiai anticipată
ca urmare a unei capacități scăzute de muncă, pensia
pentru limită de vârstă, pensie anticipată pentru limită
de vârstă, pensie parțială, pensie de urmaș și pensie
anticipată din motive ce țin de piața forței de muncă.

PUEIS: nu sunt
SNISRS M&E: nu sunt

INS

Transferuri
sociale &
Locuință

Rata supraîncărcării cu
costuri de
locuire, pe
decile de venit

Incluziune
socială &
Investiții în
copii Indicator UE
național
convenit de
comun acord;

Consecință
O.G. 2.4

Procentajul populației care locuiește într-o gospodărie în
care costurile totale de locuire (fără indemnizații de
locuire) reprezintă peste 40% din totalul venitului
disponibil în gospodărie (fără indemnizații de locuire).

PUEIS:
Gen; Vârsta: 0-17 (0-5; 611; 12-17), 18-64, 65+;
Chintile de venit; Statusul
sărăciei (expus riscului
sărăciei; nu este expus
riscului sărăciei);
Statut ocupațional (cea mai
frecvent statut);
statutul proprietății; Tip
gospodărie;
Gradul de urbanizare
SNISRS M&E:
Regiuni de dezvoltare
(NUTS 2); Grad de
urbanizare;
Decile de venit.

Eurostat –
EU-SILC

Investiții în
copii

Consecință
O.G. 4.118

Ponderea populației cuprinsă între vârsta de 4 ani și
începutul învățământului obligatoriu care participă în
educația timpurie.

PUEIS: Gen.
SNISRS M&E: Gen;
Regiuni de dezvoltare
(NUTS 2); Județe (NUTS
3);Mediul de rezidență.

UNESCO/
OECD/
EUROSTAT
baza de date
cu privire la
statistici în

17

Sector: Educație
Educație

16
17

Rata de
cuprindere în
educația preșcolară

Denumirea indicatorului în sistemul de M&E al SNISRS la O.G. 2.3 este: Cheltuieli cu pensiile ca pondere din PIB /cheltuieli guvernamentale
Denumirea indicatorului în PUEIS este: Rata supra-încărcării cu costuri de locuire
23

educație
Educație

Rata de
părăsire
timpurie a
școlii

Global &
Incluziune
socială–
Indicator UE
convenit de
comun acord;
Investiții în
copii

Consecință
O.G. 4.2

Ponderea persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 și PUEIS: Gen;
24 de ani, care au absolvit doar studii medii SNISRS M&E: Gen;
inferioare (cel mai înalt nivel de educație sau
formare profesională obținută este 0, 1 sau 2 în
conformitate cu Clasificarea Internațională
Standard a Educației - ISCED 97) și care nu au primit
educație sau formare profesională în cele patru
săptămâni anterioare analizei.

Eurostat –
LFS

Educație

Nivel scăzut de
performanță în
testele PISA
(sub nivelul 2
de
competență)
Nivelul cel mai
înalt de
educație
obținut

Incluziune
socială –
Indicator UE
convenit de
comun acord;

Consecință
O.G. 4.2

Ponderea elevilor în vârstă de 15 ani care se află la
nivelul 1 sau inferior pe scara combinată a
competențelor de citire PISA

PUEIS: Gen.
SNISRS M&E: Gen.

OECD date
PIS

Incluziune
socială –
Indicator UE
convenit de
comun acord;

Consecință
O.G. 8.1 &
8.2 & 8.3

Ponderea populației adulte (cu vârsta de 25 de ani și
peste) a cărei nivel maxim de educație sau de formare
profesională este ISCED 0, 1 sau 2.

PUEIS:
Gen; Grupe de vârstă: 2534; 35-54; 55-64; 65+; 2564.
SNISRS M&E: N/C

Eurostat

PUEIS: Gen;
Statutul socio-economic al
părinților (spre exemplu
nivelul de educație, chintile
de venit …)
SNISRS M&E: Macro-regiuni
(NUTS 1); Regiuni de
dezvoltare (NUTS 2);
Județe; Medii de
rrezidență.
PUEIS: Gen (dacă este
disponibil)
SNISRS M&E: N/C

OMS –
Monitorizare
a echității în
domeniul
sănătății

Educație &
Politici
zonale

Sector: Sănătate
Sănătate

Rata
mortalității
infantile

Sănătate și
îngrijire pe
termen lung –
Indicator UE
convenit de
comun acord;
Investiții în
copii

Consecință
O.G. 5.2

Raportul la nivel de an dintre numărul deceselor copiilor
sub un an și numărul de nașteri vii. Valoarea este
exprimată la 1000 de născuți vii.

Sănătate

Ponderea
populației
asigurate
integral pentru

Sănătate și
îngrijire pe
termen lung –
Indicator

Consecință
O.G. 5.3.

Procentul populației acoperite de sistemul public de
sănătate; sistem ce are la bază asigurări publice de
sănătate sustinute din taxe pe venit si scheme de
contributie la asigurarile sociale)

OCDE și surse
naționale de
date
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Sănătate

Sănătate

19
20

costurile de
asistență
medicală
primară
Raportarea
nevoilor
nesatisfăcute
de examinare
medicală și
îngrijire, pe
chintile de
venit19

național
convenit de
comun acord;
Global &
Incluziune
socială&
Sănătate și
îngrijire pe
termen lung –
Indicator
național
convenit de
comun acord;
Investiții în
copii

Rezultat
O.G. 5.1

Indicatorul măsoară ponderea populației în vârstă de 16
ani și peste care raportează nevoi netratate de îngrijire
medicală din unul dintre următoarele motive: "resurse
financiare", "lista de așteptare" și "”distanță prea mare”"
(toate cele trei categorii sunt cumulate). Raportarea
nevoilor netratate implică evaluarea proprie în privința
necesității examinării medicale sau a tratamentului
(excluzând îngrijirile stomatologice)

Cheltuieli
totale cu
sănătatea /
Cheltuieli
curente cu
sănătatea –
CHE, măsurate
ca:
PPS per
locuitor;
Pondere în PIB

Global –
Contextual;
Sănătate și
îngrijire pe
termen lung –
Indicator
național
convenit de
comun acord;

Resursă
O.G. 5.1 &
5.220

Cheltuielile totale pentru sănătate (THE), cunoscute și
drept Cheltuieli curente de sănătate (CHE), reprezintă
toate cheltuielile legate de sănătate din bugetul de stat,
bugetele locale, bugetele de asigurări sociale și
asigurările de sănătate voluntare / facultative,
cheltuielile instituțiilor non-profit în serviciul
gospodăriilor, cheltuieli specifice de afaceri, plăți directe
ale populației și cheltuieli ale unor unități / instituții
nerezidente pentru populația rezidentă. Cheltuielile de
capital și investițiile în sectorul sănătății nu sunt incluse.

PUEIS: Gen; grupe de
vârstă: 16-24, 16+, 18-44,
45-54, 55-64, 65+, 75+, 1864;
Chintile de venit.
Observați faptul că pentru
defalcarea populației în
vârstă de 75 de ani și peste
pot exista anumite
dificultăți statistice
potențiale datorită
dimensiunii mostrelor și
neacoperirea gospodăriilor
colective de către analizele
efectuate asupra
gospodării.
SNISRS M&E: Gen;
Chintile de venit.
PUEIS: nu sunt
SNISRS M&E: nu sunt

Eurostat –
EU-SILC

Date
EUROSTAT
pe baza
sistemului
conturilor de
sănătate
(SCS)

Nume indicator sub PUEIS: nevoile nesatisfăcute de examinare medicală auto-evaluate
Denumirea indicatorului în sistemul de M&E al SNISRS at O.G. 5.1 & 5.2 este: Cheltuieli curente pentru sănătate (CHE), ca procent în PIB/ cheltuieli guvernamentale
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/ cheltuială
guvern
Sector: Locuire
Locuire

Rata deprivării
severe de
locuire

Incluziune
socială &
investiții în
copii (doar
indicatorul
Deprivare
Locuire prin
element (%,
nu rata))

Consecință
O.G. 6.1

Rata deprivării severe de locuire este definită ca
procent al populației care trăiește într-o locuință
considerată a fi supraaglomerată, și prezintă în
același timp cel puțin una dintre măsurile deprivării
de locuire. Deprivarea de locuire măsoară dotări
slabe, și se calculează făcând referire la acele
locuințe cu infiltrații prin acoperiș, fără baie/duș și
fără toaletă în interiorul casei, sau o locuință
considerată prea întunecoasă.
Conform definiției din Eurostat, rata de supraaglomerare
este definită ca procentul populației care locuiește într-o
gospodărie supraaglomerată. Se consideră că o persoană
locuiește într-o gospodărie supraaglomerată dacă
gospodăria nu are la dispoziție un număr minim de
camere egale cu: (i) o cameră pentru gospodărie; (ii) o
cameră pentru fiecare cuplu din gospodăre; (iii) o cameră
pentru fiecare persoană singură cu vârsta de 18 ani sau
peste; (iv) o cameră pentru fiecare două persoane de
același gen cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani; (v) o
cameră pentru fiecare persoană cu vârsta cuprinsă între
12 și 17 anineinclusă în categoria precedentă; (vi) o
cameră pentru fiecare doi copii cu vârsta sub 12 ani.

PUEIS: Gen; Grupe de
vârstă: 0-17 (0-5, 6-11, 1217), 18-64; 65+;
Nivel desărăcie: expus
riscului sărăciei; nu este
expus riscului sărăciei; Tip
gospodărie;
Gradul de urbanizare.
SNISRS M&E: Regiuni de
dezvoltare (NUTS 2);
Gradul de urbanizare;
Grupe de vârstă; Sex;
Tip gospodărie; Statut
proprietate;
Nivel desărăcie: expus
riscului sărăciei; nu este
expus riscului sărăciei;
Chintile de venit.

Eurostat –
EU-SILC

26

2.2.

Metodologia componentei de monitorizare sectorială a SNISRS și a
PSA

Principalul document de referință pentru sistemul de M&E a SNISRS este Planul Strategic de Acțiune
(PSA) privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020 (Anexa 2 la
Hotărârea Guvernului pentru adoptarea Strategiei și a Planului de Acțiune). Acest document specifică
Obiectivele generale (O.G.), Obiectivele specifice (O.S.) și Acțiunile Prioritare (A.P.), necesare pentru
punerea în aplicare a Strategiei (în cele ce urmează, O.G, O.S. și A.P., luate împreună, sunt denumite
uneori generic ‘măsuri ale PSA’). PSA nu include indicatori pentru măsurile propuse, această sarcină
fiind atribuită la momentul elaborării Planului unei Inițiative-cheie ulterioare. Activitatea de
elaborare a unui cadru de monitorizare și evaluare a PSA se bazează atât pe PSA, pe SNISRS și Studiul
de Fundamentare a Strategiei21, precum și pe alte strategii și sisteme de monitorizare la nivel
național, european și global.
Sarcina de a stabili indicatorii implică o serie de provocări:
•

PSA nu este operaționalizat complet, fluxurile logice ale măsurilor (O.G. – O.S. – A.P.) sunt
adesea suspendate la nivelul Acțiunilor Prioritare, în timp ce unele activități specifice sunt
oferite doar pentru un număr redus de Acțiuni Prioritare selectate. Această structură a fost
concepută astfel încât să direcționeze acțiunile necesare, dar să nu fie total prescriptivă și
rigidă, pentru a permite instituțiilor responsabile pentru implementare, în special altor
entități decât MMJS, o anumită flexibilitate în stabilirea detaliilor acțiunilor necesare pentru
îndeplinirea Obiectivelor Generale;

•

În unele cazuri, există lacune logice în ceea ce privește conținutul unor O.G., O.S. și A.P. De
exemplu, unele A.P. nu specifică întregul set de măsuri necesare și suficiente pentru a
satisface anumite O.S., sau, dimpotrivă, anumite A.P. prevăd măsuri dincolo de sfera de
acțiune a O.S. Același lucru se întâmplă și în cazul corespondenței logice dintre conținutul
O.S. și A.P., iar câteva exemple sunt discutate în secțiunea referitoare la ‘Prezumții
metodologice metodologice și limitări ale datelor’ pentru fiecare subcapitol de ‘indicatori
sectoriali’;

•

Procesul de operaționalizare pentru unele OG nu a fost complet clar, fiind specificate uneori
A.P. la un nivel de generalitate asemănător mai mult unui O.S. și invers;

•

Multe A.P. sunt dificil sau chiar imposibil de măsurat cu indicatori care să respecte criteriile
de fidelitate, validitate și, în special, relevanță pentru politici publice. Această ultimă
provocare este în mare parte rezultatul momentului strategic în care este conceput sistemul
de M&E al SNISRS, și anume aproape de finalizarea ciclului de implementare a SNISRS și de
inițierea procesului de elaborare a unei noi strategii.

Aceste provocări au generat două opțiuni metodologice:
•

•

21

Cadrele logice au fost reevaluate; ca atare, sistemul de monitorizare al SNISRS se
concentrează în principal asupra Obiectivelor Generale, cât și asupra acelor Obiective
Specifice și Acțiuni Prioritare care pot fi urmărite cu indicatori care să respecte criteriile de
fidelitate, validitate și relevanță față de politici publice;
Indicatorii pentru urmărirea progresului și a rezultatelor PSA au fost stabiliți pentru a
rămâne relevanți pentru politicile publice și utili și după orizontului anului 2020. Relevanța
pentru politici și utilitatea în viitor se referă la capacitatea indicatorilor de a: (i) ghida

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

politicile după 2020, inclusiv noua strategie privind incluziunea socială; (ii) a oferi o bază de
selecție pentru setul central restructurat de indicatori de incluziune socială, desemnat ca
instrument principal de monitorizare a politicilor din domeniu.
În consecință, sistemul de monitorizare propus are o dublă misiune: încorporarea unei dimensiuni
prospective, preocupată de relevanța viitoare pentru politici; și o dimensiune retrospectivă, care se
referă la eficacitatea SNISRS. Prin urmare, raportul accentuează funcția de învățare dincolo de
termenul de finalizare a SNISRS, alături de funcția de responsabilitate față de politicile deja
implementate. Dimensiunea prospectivă va deveni evidentă printr-un instrument online interactiv
de vizualizare în care indicatorii vor fi accesibili publicului, care va fi conceput astfel încât să
răspundă necesităților politicilor publice în anii următori. Valorile setului central de indicatori de
incluziune social ar trebui să aibă prioritate pentru a deveni disponibili în instrumentul online de
vizualizare.
În vederea urmăririi progresului și a rezultatelor PSA, activitatea pentru sistemul de M&E în această
etapă constă în a stabili:
•
•
•
•

Un cadru logic pentru intervențiile prevăzute în Plan, cu scopul de a diferenția între input-uri
(resurse), output-uri (rezultate) și outcome-uri (consecințe) măsurabile derivate din O.G.,
O.S. și A.P.;
Un set de indicatori, cu indicatori pentru fiecare nivel – input, output și outcome;
Caracteristicile tehnice ale indicatorilor, cum ar fi definiția, sursele și furnizorii de date,
disponibilitatea, punctele forte și cele slabe.;
O listă finală validată a indicatorilor, stabilită prin intermediul unui atelier de lucru
consultativ (Februarie 2019) cu părțile interesate.

Așadar, primul pas al acestui raport a fost de a identifica acele O.S. și A.P. care îndeplinesc în mod
ideal mai multe criterii: sunt extrem de importante pentru O.G., pot fi măsurate în mod
corespunzător și pot fi configurate în cadre logice conectate în final cu fiecare O.G. Legăturile între
rezultate și consecințe, cât și cele între rezultate și resurse nu au un caracter de determinare
exhaustivă, cu alte cuvinte ele reprezintă legături cu precondiții necesare, dar nu suficiente. Acesta
este rezultatul abordării selective și înseamnă, de exemplu, că multe alte precondiții sunt necesare
pentru a obține consecințele așteptate, în afară de cele specificate de O.S. și A.P. selectate. O.S. și
A.P. selectate ca parte a lanțurilor logice sunt reflectate în fișele indicatorilor, care indică numărul de
ordine în PSA al măsurilor pe care le monitorizează.
Resursele (input-urile) sunt definite ca toate resursele, monetare și nemonetare, investite într-o
intervenție.
Rezultatele (output-urile) sunt definite ca rezultate directe pe termen scurt obținute dacă
resursele sunt investite și activitățile prevăzute sunt desfășurate. Aceste rezultate sunt
măsurabile în principal sub forma participanților implicați sau a serviciilor și infrastructurii nou
create.
Consecințele sunt schimbările generale în comportament sau situație pe care le generează
intervențiile. În acest model simplificat, consecințele și impactul sunt măsurate împreună (alte
modele examinează consecințele ca măsuri de inventariere a schimbărilor pe termen scurt și
mediu, în timp ce impactul urmărește schimbările pe termen lung și mediu).
Un sistem simplificat de monitorizare a fost stabilit apoi, cu trei niveluri: indicatori de resurse, de
rezultat și de consecință.
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•Provin în principal din Acțiunile Prioritare ale Planului de Acțiune, dar și din Obiectivele
Specifice: ce resurse ar fi necesare pentru a atinge rezultatele?
Resurse

Rezultate

Consecințe

• Provin în principal din Obiectivele Specifice, dar uneori sunt derivate și din Acțiunile
Prioritare ale Planului de Acțiune : dacă A.P. ar fi implementate, ce rezultate ar fi de
așteptat?

• Provin din Obiectivele Generale

Indicatori de resurse

Indicatori de
rezultat

Indicatori de
consecință

•Cheltuieli
•Personal implicat
•Servicii existente
•Resurse nonfinanciare: timp
investit, expertiză
etc.

•Participanți/
extindere: numărul
sau ponderea din
totalul populației
țintă
•Servicii nou create
• Infrastructură nou
creată

•Abilități și
competențe
•Mjloace de trai
îmbunătățite
•Schimbări
observate sau
așteptate

Indicatorii referitori la servicii sociale sunt tratați în mod diferit în funcție de statutul serviciilor: cele
deja existente sunt tratate ca resurse, iar cele nou create sunt considerate mai degrabă rezultate.
Criteriile de selecție a indicatorilor sunt relevanța, validitatea, robustețea, echilibrul relativ între
O.G., măsurabilitatea (inclusiv disponibilitatea datelor) și complementaritatea indicatorilor. O serie
de principii practice pentru selecție sunt de asemenea importante, fiind considerente pragmatice cu
privire la scopul sistemului de M&E a SNISRS, calendarul dezvoltării sale și fezabilitatea
implementării. Aceste principii practice sunt enumerate în continuare, cu observații suplimentare
privind modul în care au fost puse în aplicare în cadrul procesului de selecție efectivă a indicatorilor:
•
•
•

Consecințele și indicatorii de consecință sunt identificați în primă fază, în timp ce rezultatele
și resursele și indicatorii corespunzători sunt pre-condiții și se stabilesc ulterior;
Fiecare O.G. este surprins printr-un indicator și, dacă nu este posibil, prin intermediul unui
număr foarte restrâns de indicatori de consecință. După cum se poate vedea, selecția nu a
putut fi limitată la unul sau doi indicatori pentru fiecare O.G.;
Opțiunea metodologică de a asigura sustenabilitatea sistemului de monitorizare dincolo de
perioada de finalizare a SNISRS și a PSA (2020) s-a tradus în decizia de a lăsa deoparte
monitorizarea acelor O.S. și A.P. care sunt intervenții punctuale. Unele A.P. sunt măsurate
prin indicatori binari (DA/NU: acțiunea a fost sau nu a fost implementată) care nu sunt
adecvați pentru urmărirea dinamică a politicilor, pentru a face deci parte dintr-un sistem
online de indicatori care să fie actualizat regulat și să urmărească în mod constant progresul
și rezultatele. De asemenea, indicatorii binari de performanță riscă să măsoare rezultate
aparente: în unele cazuri țintele indicatorilor pot părea că au fost atinse, dar de fapt nu au
fost îndeplinite în mod adecvat sau în toate zonele;
Obiectivul selecției a fost acela de a stabili legături logice clare între resurse, rezultate și
consecințe. Totuși, pentru anumite O.G., limitele datelor disponibile au fost atât de severe
încât conexiunile indicatorilor nu au putut fi stabilite. În alte cazuri, indicatori izolați (fără
legături logice) de consecință, rezultat și input au fost considerați de maximă importanță
51T
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•

pentru măsurarea O.G. și, ca atare, au fost propuși, chiar dacă nu s-au stabilit în mod
rezonabil indicatori care să îi însoțească pentru a elabora lanțuri complete. O altă situație
întâlnită este cea în care lanțurile logice sunt incomplete, doar perechi de indicatori fiind
stabilite;
Procesul de selecție se concentrează pe indicatorii deja raportați sau, cel puțin, datele brute
sunt deja culese, iar valorile indicatorilor pot fi ușor estimate pe baza acestora. Atunci când
nu s-au putut găsi indicatori robuști disponibili în prezent, s-au propus unii noi. Această
abordare incrementală vizează reducerea costurilor și creșterea probabilității ca sistemul de
M&E al SNISRS să fie adoptat și asumat. Este puțin probabil ca proiectul să declanșeze o
reformă cuprinzătoare în cadrul sistemelor de culegere a datelor în intervalul de timp limitat
disponibil, și anume până la sfârșitul perioadei de implementare a Strategiei actuale. Prin
urmare, am încercat să limităm numărul de indicatori care nu sunt disponibili în prezent, mai
ales atunci când datele primare nu sunt colectate. Cu toate acestea, pentru O.G. și A.P. care
nu pot fi măsurate adecvat cu instrumentele disponibile în prezent, sunt acceptate
propuneri de indicatori noi. Acești indicatori nou propuși sunt susținuți de o strategie
incipientă de măsurare, descrisă în fișele indicatorilor (Anexa 1) și la nivel sectorial în raport.
Printre indicatorii nou promovați, vor fi preferați cei care necesită aranjamente suplimentare
minime.
Pentru O.G. care prevăd îndeplinirea unui rezultat (creșterea capacității instituționale), sau
alocarea unor resurse (nivel crescut de cheltuieli) nu sunt prevăzuți indicatori de consecință;
Un criteriu important de selecție este potențialul pentru analiză comparativă (de exemplu
Romania versus alte țări sau comparații între unități teritoriale la nivel național etc.).
Un alt criteriu de selecție important este capacitatea de a analiza indicatorii dintr-o
perspectivă dinamică. Indicatorii trebuie să fie măsurați de mai multe ori în perioada de
referință a SNISRS și PSA, în mod ideal anual sau o dată la doi ani. Există și unele excepții în
acest sens, cu perioade ;
Legăturile între indicatori pot fi pozitive sau negative: un indicator dintr-un nivel mai
aproape de punctul de intrare al ciclului de intervenție (de exemplu, input/resurse) ar putea
să influențeze pozitiv sau negativ un indicator mai aproape de punctul de ieșire al ciclului de
intervenție (de exemplu, output /rezultat).
51T
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2.3.

Prezentarea de ansamblu a indicatorilor

Abordarea adoptată pentru elaborarea cadrului de monitorizare a condus la un număr mai redus de
indicatori decât măsurile specificate în Planul Strategic de Acțiune (PSA), așa cum a fost planificat
(este important să rețineți că nu a putut fi asigurată corespondența completă între nivelul
operațional al măsurilor și nivelul indicatorilor ca urmare a structurii SAP). Aproximativ jumătate
dintre Obiectivele Generale, Obiectivele Specifice și Acțiunile Prioritare au asociate indicatori dar
unele dintre ele sunt urmărite prin mai mulți indicatori.
Tabel 2. Numărul total al măsurilor specificate în PSA și măsurile identificate prin indicatori de
monitorizare

Nr. total măsuri în PSA
Nr. total măsuri identificate
de sistemul de monitorizare

Obiective
Generale
39

Obiective
Specifice
109

Acțiuni
Prioritare
414

566

41*

72

153

267

Total

Observație: PSA include 39 O.G. dar O.G. 3.6. a inclus sub-obiective care sunt identificate ca fiind ale O.G. și prin urmare
numărul este mai mare; în același timp, s-a renunțat la câteva O.G. deoarece erau redundante

Corespondența dintre tipurile de măsuri și tipurile de indicatori este redată în Tabel 3.
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Tabel 3. Numărul măsurilor, pe tipuri (O.G., S.O. și P.A.), pe fiecare tip de indicator (outcome, output,
input)
Numărul măsurilor, pe tipuri, cuprinse de fiecare tip de indicator (outcome,
output, input)**

Obiective generale

Indicatori de
outcome
(consecință)
34

Indicatori de
Output (rezultat)

Indicatori de
Input (resurse)

7*

Indicatori de orice
tip
41

Obiective specifice

60

60

68

Acțiuni prioritare*

125

118

148

Observație:
* Obiectivele Generale care preconizează atingerea unui rezultat sau alocarea unei resurse nu au indicatori de outcome
(consecințe) stabiliți, prin urmare, pentru aceste O.G. au fost stbilii indicatorii de output (rezultat)
**Indicatorii de output (rezultate) și indicatori de outcome (consecințe) măsoară atât O.S., cât și și P.A,. în același timp. Mai
mult decât atât, același indicator poate măsura simultan mai multe O.S. și P.A., prin urmare, numărul de indicatori utilizați
pentru fiecare tip de măsură este mult mai mare decât numărul total de indicatori individuali utilizați în cadrul sistemului
de monitorizare.

Așadar, multe măsuri sunt urmărite prin mai mulți indicatori, în timp ce un indicator poate măsura
mai multe măsuri. În timp ce indicatorii de outcome (consecințe) identifică exclusiv O.G., indicatorii
de output și input urmăresc O.S. și P.A. în același timp, în multe dintre cazuri mai multe dintre
acestea.
Sistemul cuprinde 249 indicatori. Dintre aceștia, 11 indicatori sunt alocați pentru două O.G., 22
indicatori pentru 3 O.G. iar restul indicatorilor pentru un O.G.
Un raport mai complet al eforturilor de colectare, estimare și publicare necesare pentru
implementarea sistemului trebuie să ia în considerare defalcările propuse pentru fiecare indicator (în
medie, 3 defalcări) și unitățile de măsură (de exemplu, unii indicatori sunt urmăriți ca număr și
procent), în total aproximativ 800 estimări / unități de monitorizare 22. Numărul rezultat trebuie să
fie înmulțit în continuare cu numărul de ani, deoarece indicatorii ar trebui publicați în mod dinamic,
pentru a ajunge la numărul total de cazuri ale bazei de date a indicatorilor. Numărul de indicatori
alocați pentru fiecare sector variază de la 17, în cazul ”participării sociale”, la 57 de indicatori care
măsoară serviciile sociale”. Numărul de indicatori pe tip (de outcome/consecință, de output/rezultat
și de input /resurse) este echilibrat la nivelul întregului sistem de monitorizare dar structura în
interiorul fiecărui sector variază.
P24F
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Tabel 4. Monitorizarea indicatorilor pe tip de indicator și sector
Sector

Indicatori de
outcome
(consecință)

Indicatori de
output (rezultat)

Indicatori de
input
(resurse)

Total

Ocuparea forței de muncă

13

6

9

28

Transferuri sociale

8

20

14

42

Servicii sociale

11

21

25

57

Educație

16

20

14

50

Sănătate

5

9

6

20

Locuire

5

6

5

16

22

Aceasta reprezintă o sub-estimare, în scopul oferirii unui calcul aproximativ al volumului de muncă necesar;
dimensiunea reală a volumului sistemului de monitorizare este sub-estimată în sensul în care fiecare defalcare
reprezintă de fapt un număr de categorii, spre exemplu defalcarea pe regiuni de dezvoltare înseamnă de fapt
că trebuie calculate valorile specifice pentru 8 regiuni.
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Participare socială

8

5

4

17

Politici zonale

5

6

8

19

Total

71

93

85

249

După cum este precizat în sub-capitolul privind metodologia, abordarea constă în concentrarea pe
indicatorii deja disponibili și limitarea drastică a numărului indicatorilor nou propuși. Indicatorii sunt
clasificați ca fiind disponibili, nou propuși din datele deja colectate și nou propuși din date nou
colectate.
Decizia de a include indicatori pentru care datele nu sunt disponibile în prezent se bazează pe
evaluarea timpurie a echipei privind riscul ca prea multe O.S. și câteodată chiar O.G. să fie complet
lipsite de indicatori de monitorizare relevanți ca urmare a lipsei informațiilor statistice. Anexa 2 a
documentului furnizează detalii cu privire la sursele datelor pentru indicatorii noi. Pe parcursul
consultărilor cu reprezentanții instituțiilor publice s-a acordat atenție sporită cu privire la aspectul
fezabilității achiziției de noi date, iar indicatorii prezentați în cadrul acestui raport preliminar au fost
validați ca potențial disponibili pe termen scurt sau mediu.
Deși indicatorii disponibili sunt predominanți ca număr (Tabel 5), așa cum era planificat, totuși
jumătate dintre indicatori sunt nou propuși. Acest lucru se datorează, pe de o parte, deficitului de
date existente în sistemul statistic și pe de altă parte, faptului că unele O.G., O.S. și P.A. nu au fost
transpuse în acțiuni concrete și, prin urmare, nu sunt disponibile măsuri cu privire la progresul și
rezultatele lor. Lipsa de date afectează, uneori, O.G.. Clasificarea indicatorilor în funcție de
disponibilitatea datelor este utilă pentru a avea o dimensiune a eforturilor necesare pentru
colectarea datelor și pentru a decide ce date ar trebui să fie centralizate, precum și termenul în care
acest lucru se poate realiza, în funcție de resursele umane disponibile, oportunitățile instituționale
pentru colaborare și constrângerile de timp.
Principiul de bază pentru alegerea noilor indicatori este fezabilitatea de a a-i colecta sau/și de a-i
calcula. Cu toate acestea, fezabilitatea nu este aceeași pentru toți, dincolo de împărțirea lor în
indicatori extrași dintr-o "sursă disponibilă" sau " nou propusă". O nouă sursă de date poate însemna
o variabilă nouă într-o anchetă existentă sau într-o fișă administrativă sau conceperea unui
instrument nou de colectare a datelor. De asemenea, capacitatea de a efectua ajustări ale
metodelor de colectare a datelor de la INS ar trebui să fie, în principiu, mai mare decât pentru cele
primite de la EUROSTAT. Sondajele naționale, susținute cu resurse publice, ar trebui să fie, în
principiu, mai ușor accesibile și mai ușor de ajustat decât cele internaționale, susținute cu resurse
independente. Într-un număr redus de cazuri, indicatorii cu o probabilitate scăzută de a deveni
disponibili sunt, totuși, propuși ca parte a sistemului: sunt considerați extrem de importanți în timp
alți indicatori, similari ca relevanță, dar mai fezabili, nu au fost identificați (de exemplu, în cadrul
sectorului serviciilor sociale sunt propuși astfel de indicatori). Analiza disponibilității datelor este
așadar mai complexă și va fi completă doar în faza de colectare a datelor, iar clasificarea utilizată are
rolul de estimare inițială a accesului la informațiile necesare.
Tabel 5. Disponibilitatea indicatorilor pe tip de indicator

Disponibil

Indicatori de
outcome
(consecință)
53

Indicatori de
output
(rezultat)
47

Indicatori de
input
(resurse)
29

Nou din date deja colectate

12

21

Nou din date nou colectate

6

Total

71

Sector

Total

%

129

51.8

36

69

27.7

24

21

51

20.5

92

86

249

100.0

32

Deficitul de date variază de la sector la sector, sectoarele ”servicii sociale” și ”participare socială”
fiind serios afectate, cu majoritatea datelor primare încă lipsind. În cazul altor sectoare cum ar fi
”transferuri sociale” sau ”educație”, deficitul principal de date se referă la calcularea indicatorilor din
date existente.
Tabel 6. Disponibilitatea indicatorilor pe sectoare
Sector

Disponibil

Noi din date nou
colectate
2

Total

20

Noi din date deja
colectate
6

Ocuparea forței de muncă
Transferuri sociale

17

25

0

42

Servicii sociale

19

9

29

57

Educație

32

16

2

50

Sănătate

13

3

4

20

Locuire

6

1

9

16

Participare socială

12

1

4

17

Politici zonale

10

8

1

19

28

În cazul unor indicatori, există lanțuri lungi și complexe de prelucrare, care includ colectarea (uneori
în mai multe etape și cu mai multe surse), calcularea, centralizarea și publicarea datelor. „Instituția
responsabilă" în Tabel 7. este instituți desemneată pentru a pune indicatorul la dispoziția echipei
care implementează SNISRS M&E. Accentul pus pe indicatorii deja existenți a dus la prevalența
indicatorilor furnizați de Institutul Național de Statistică. MMJS și instituțiile aflate sub coordonarea
sa reprezintă cel de-al furnizor major de indicatori ai sistemului. În ansamblu, 25 de instituții sunt
responsabile cu furnizarea de indicatori pentru sistem. Printre furnizorii de date etichetate ca
„instituții internaționale" se numără EUROSTAT, OMS și Comisia Europeană.
Pentru 31 de indicatori sunt prevăzute două surse de date, în mai multe cazuri o combinație între
date administrative și date INS (cum ar fi statisticile demografice).
Tabel 7. Instituții responsabile cu furnizarea datelor în funcție de disponibilitatea indicatorilor
Sector

Disponibil

Noi din date
nou colectate
2

Total

68

Noi din date
disponibile
19

INS
MMJS sau alte instituții
subordonate sau coordonate

32

13

12

57

Alte instituții publice

12

16

13

41

Organizații internaționale

11

3

0

14

89

Accentul pus pe indicatori fiabili și validați deja la nivel național și internațional și disponibili a
condus la situația în care jumătate din indicatori sunt extrași din date de anchetă, fie efectuate de
INS, fie de alte entități instituționale.
Tabel 8. Surse de date în funcție de disponibilitatea indicatorului
Disponibil
Anchete INS
Alte anchete
Date administrative
Conturi naționale

48
38
37
6

Noi din date
disponibile
13
15
40
1

Noi din date nou
colectate
1
12
38
0

Total
62
65
115
7
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Majoritatea datelor (91,4%) este raportată anual, în timp ce 7 indicatori sunt raportați la fiecare 2
ani, 7 indicatori sunt raportați la fiecare 3 ani, 4 indicatori sunt raportați la fiecare 4 ani iar 12 la
intervale mai mari de timp sau cu o frecvență mai puțin previzibilă și constantă (de exemplu „după
alegeri” - există cicluri de timp prevăzute de lege, dar pot fi organizate și la alte intervale de timp).
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2.4.

Lista extinsă a indicatorilor de monitorizare a sectoarelor SNISRS și
PSA

2.4.1.

Ocuparea forței de muncă

O.G. ale sectorului ‘Ocupării forței de muncă’ surprind în principal:
•

•
•

Structura pieței forței de muncă și obstacolele derivate din această structură pentru accesul
la muncă și / sau câștiguri decente ale celor săraci și excluși din punct de vedere social, cu
primul O.G. care abordează inactivitatea (O.G. 1.1), al doilea O.G. care abordează tipurile de
ocupare accesibile în mod tipic celor săraci (O.G. 1.2.: angajare informală, activități
independente și activități de subzistență, în special în agricultură), iar cel de-al treilea
abordează sărăcia celor care lucrează (O.G. 1.3.);
Capacitatea instituțiilor publice de a diminua aceste bariere structurale și de a rezolva
problemele oamenilor excluși de pe piața forței de muncă (O.G. 1.4.);
Oportunitățile specifice de angajare și măsurile de atenuare a excluziunii sociale e grupurilor
vulnerabile, prin acordarea unei atenții sporite acestor grupuri vulnerabile (O.G. 1.5.) și
intervențiilor menite să abordeze mecanismele de excluziune, cum ar fi întreprinderile din
sectorul economiei sociale (OG 1.6).

Există o suprapunere parțială între conținutul strategic al unor O.G. (mai evidentă în cazul 1.1. și 1.5.)
prin urmare, câțiva indicatori reapar, cum sunt indicatorii de outcome (consecință) privind rata de
ocupare a forței de muncă sau NEET, cu defalcări și indicatori suplimentari care reflectă abordarea și
conținutul specifice fiecărui O.G.
Măsurile active pe piața muncii sunt considerate cel mai important instrument de incluziune socială
pentru persoanele lipsite de acces la ocupare, prin urmare sunt monitorizate cu indicatori specifici la
nivel de input (resurse) și de output (rezultat) (O.G. 1.1. și 1.5.). Pentru persoanele sărace ocupate,
sunt stabiliți indicatori privind capacitatea de dialog social și participarea la învățare pe tot parcursul
vieții (1.3.).
În interpretarea diagramelor care ilustrează fluxul cadrelor logice, cu indicatorii de outcome
(consecință), de output (rezultat) și de input (resurse), este important de reamintit regula conform
căreia O.G. care previzionează atingerea unui output (de exemplu, creșterea capacității instituționale
sporită) sau alocarea unui input (de exemplu, un nivel sporit de cheltuieli) nu au prevăzute, în
majoritatea dintre cazuri, indicatori de outcome (consecință) (exemplu O.G. 1.4.).
În privința măsurilor de activare pe piața muncii, dată fiind importanța strategică a acestora, este
planificată o evaluare a subvențiilor pentru angajatori. Formatul recomandat al evaluării este
discutat pe larg în subcapitolul Evaluarea 2: Programe de subvenții pentru angajatori. În acest
moment al implementării sistemului M&E, stabilirea unor indicatori de monitorizare specifici ca
urmare a studiului de evaluare este prematură.
Prezumții metodologice și limitări de disponibilitate a datelor
Principala limită a multora dintre indicatorii din sectorul ocupării forței de muncă este
indisponibilitatea acestora pe o serie de defalcări înalt relevante pentru grupurile vulnerabile.
Indicatorii calculați din Ancheta Forței de Muncă în Gospodării, cum ar fi rata de activitate sau de
ocupare, nu pot fi analizați în funcție nivelul veniturilor, deoarece ancheta colectează informații
exclusiv despre câștigurile ocupaționale. Datele administrative ale ANOFM privind politicile de
activare sunt raportate pe tipuri de subpopulații specificate de diferite legi ca fiind prioritare, nu
întotdeauna aceleași cu grupurile ale căror probleme sunt abordate de PSA.
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O.G. 1.1. Activarea populației sărace care nu este cuprinsă într-o formă de ocupare, educație sau
formare profesională și nu este afectată de o dizabilitate (NEETDs – not in employment, nor in
education and training and without a disability)
Pentru G.O. 1.1. a fost luată o decizie metodologică pentru a extinde aria de măsurare de la NEETDS
la toate persoanele inactive sau șomere care se confruntă cu sărăcia, așa cum este indicat de O.S. și
A.P. La nivelul indicatorilor de outcome/ consecință sunt abordate toate persoanele ocupate ca
rezultat al măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă, în corespondență cu indicatorul de
output/ rezultat. Cu toate acestea, acest grup include angajații care doresc să-și sporească câștigul,
în timp ce accentul în cadrul OG este pus pe inactivitate, unul dintre principalele riscuri pentru cei
săraci și excluși din punct de vedere social, mai ales atunci când sunt tăiați de pe piața forței de
muncă pentru lungimi prelungite de timp. Ca atare, se propun "rata de activitate" și "rata ocupării
forței de muncă" ca indicatori de outcome/ consecință. Indicatorul de rezultat, provenit din surse de
date administrative, măsoară cuprinderea în măsurile active de ocupare a forței de muncă, și este
afectat de limita că beneficiarii potențiali includ angajații care încearcă să își mărească veniturile, în
timp ce accentul în cadrul O.G. este pus pe inactivitate. În timp ce rata de activitate este influențată
de o multitudine de factori structurali, cum ar fi disponibilitatea locurilor de muncă, eforturile la
nivel de politici trebuie depuse în direcția intensificării sprijinului pentru activarea pieței muncii
(indicatorul de output/rezultat), inclusiv în sensul creșterii alocării cheltuielilor pentru acestea
(indicatorul de input /resurse).
U

O.G. 1.2. Reducerea ocupării în sectorul informal și sprijinirea creșterii productivității fermelor mici și
mijlocii
O.G. 1.2. combină două obiective diferite, unul referitor la scăderea ocupării informale și altul
referitor la sprijinirea întreprinzătorilor mici și mijlocii din agricultură. Aceste două obiective se
suprapun parțial, în agricultură fiind concentrat un procent ridicat al locurilor de muncă în sectorul
informal, dar ele sunt totuși diferite din punct de vedere conceptual și, ca atare, sunt prevăzute două
lanțuri de indicatori distincte. Dat fiind faptul că problema ocupării forței de muncă informale este
una complexă și că în prezent nu există modalități acceptate universal de măsurare a acesteia în
mod exhaustiv în România, este preferat un indicator de outcome privind activitatea desfășurată ca
lucrător pe cont propriu. Acest indicator este mai ușor de interpretat și în același atinge și problema
muncii informale: un procent ridicat dintre lucrătorii pe cont propriu sunt activi în sectorul informal,
obținând venituri care le asigură doar subzistența (O.S 1.2.1 adresează această problemă în mod
specific).
U

O.G. 1.3. Reducerea ratei sărăciei în rândul persoanelor încadrate în muncă
O.G. 1.3. este măsurată prin ”rata sărăciei în rândul persoanelor încadrate în muncă”. O.S. se referă
la formula pro-muncă a Venitului Minim de Inserție (VMI), formare profesională (în vederea obținerii
mobilității ocupaționale) și îmbunătățirea mecanismelor de dialog social și mediere necesare pentru
a proteja drepturile salariaților. VMI nu a fost introdus de către Guvernul României, așa cum se
preconiza, prin urmare nu sunt prevăzuți indicatori de monitorizare specifici referitori la acest
beneficiu, în schimb ceilalți doi factori determinanți ale indicatorului de outcome/consecință sunt
abordați cu două lanțuri specifice de indicatori de output și input.
U

O.G. 1.4. Dezvoltarea capacității instituționale şi a resurselor serviciului public de ocupare
Din moment ce O.G. 1.4. are în vedere realizarea unui output /rezultat ("dezvoltarea capacității
instituționale a instituțiilor de pe piața forței de muncă" și alocarea unui input /resursă ("sporirea
resurselor serviciului public de ocupare a forței de muncă"), un indicator de outcome /consecință nu
este prevăzut. Capacitatea Autorității Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) este
măsurată prin indicatorul "procentul personalului de la ghișeu care lucrează direct cu șomerii
U
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înregistrați", considerați lucrătorii-cheie din cadrul sistemului pentru asigurarea unui sprijin direct,
personalizat și susținut pentru șomeri.
O.G. 1.5. Creșterea ratelor de ocupare a forței de muncă pentru grupurile vulnerabile
O.G. 1.5. abordează situația specifică a grupurilor vulnerabile: indicatorii de outcome/consecință
măsoară NEET și șomajul pe termen lung, precum și numărul și procentul populației care aparțin
unor gospodării în care toți membrii sunt excluși de pe piața muncii, respectiv nimeni nu deține un
loc de muncă. Măsurarea situației grupurilor vulnerabile este realizată de asemenea prin intermediul
unor serii de defalcări pe categorii de sex, vârstă și nivelul studiilor. Cu toate acestea, situația
anumitor categorii aflate în situație critică din punct de vedere al ocupării, în special persoanele
rome și cele cu dizabilități, nu este monitorizată de niciun indicator sau defalcare, din cauza
indisponibilității variabilele necesare în AMIGO.
U

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

Datele cu privire la economia socială (O.G. 1.6.) sunt colectate de ANOFM23 și sunt marcate ca fiind
disponibile (cu excepția indicatorului de input /resurse cu privire la volumul finanțării). Cu toate
acestea, majoritatea defalcărilor lipsesc, în timp ce nivelul de exhaustivitate a datelor, precum și
calitatea, sunt discutabile și urmează să fie analizate pe larg în faza de implementare a sistemului de
monitorizare.

23

INS desfășoară în 2019 ancheta ”Dezvoltarea Statisticilor celui de-al treilea sector”, cu obiectivul: Furnizarea
de informaţii statistice referitoare la al treilea sector, respectiv organizaţiile economiei sociale (asociații nonprofit ṣi ascociaṭii cooperatiste) din România. Această sursă de date ar putea fi o alternativă mai viabilă pentru
colectarea unor date de calitate cu privire la acest sector.
37

SECTOR: OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
Diagram 2. O.G. 1.1. Activarea populației sărace care nu este cuprinsă într-o formă de ocupare, educație sau formare profesională și nu este afectată de o
dizabilitate (NEETDS)
Indicatori de consecință

Indicatori de rezultat

Indicatori de input

Participanți la măsuri active de
ocupare a forței de muncă, pe tipuri de
măsuri și categorii de participanți****

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

Rata de activitate*
INS
Număr de persoane ocupate ca
rezultat al măsurilor de stimulare a
ocupării forței de muncă
COMISIA EUROPEANĂ, ANOFM

Rata NEET**
EUROSTAT

ANOFM

COMISIA EUROPEANĂ, ANOFM

Rata de ocupare ***
EUROSTAT

*Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare: OCDE (Rata de participare pe piața forței de muncă), OIM,
EUROSTAT, Banca Mondială, Tabloul de bord al dezechilibrelor macroeconimice excesive (MIP) pentru Rata de activitate (% în populația
totală în vârstă de 15-64 de ani) – variația procentuală la 3 ani, Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020;
**Eurostat; Strategia pentru tineret, Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020;
*** OCDE (Rata de participare pe piața forței de muncă), OIM, EUROSTAT, Tablou de bord european privind aspecte sociale , Strategia
Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020;
**** Planul Național de Ocupare ; *****Eurostat, Planul Național de Ocupare

Verde = Disponibil
Portocaliu = Nou propus din date
deja colectate
Roșu = Nou propus din date nou
colectate

SECTOR: OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
Diagrama 3. O.G. 1.2. Reducerea ocupării în sectorul informal și sprijinirea creșterii productivității fermelor mici și mijlocii
Indicatori de consecință

Indicatori de rezultat

Indicatori de input
Câștigul salarial nominal net pe
activități ale economiei nationale

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

INS

INS

Numărul de locuri de muncă vacante
pe activități ale economiei nationale
INS

Productivitatea totală a factorilor în
agricultură*
COMISIA EUROPEANĂ

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

* Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare: Parteneriatul European de Inovare pentru productivitate
și durabilitate agricolă (PEI-AGRI) care a contribuit la Strategia Uniunii Europene „Europa 2020”; Comisia Europeană, Directoratul
General pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală

Ponderea exploatațiilor agricole cu
parcele mai mici de 2 hectare**
EUROSTAT

Verde = Disponibil
Portocaliu = Nou propus din date
deja colectate
Roșu = Nou propus din date nou
colectate

SECTOR: OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
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Diagrama 4. O.G. 1.3. Reducerea ratei sărăciei în rândul persoanelor încadrate în muncă

Indicatori de consecință

Indicatori de rezultat

Persoane cu venituri salariale mici
EUROSTAT

Indicatori de input

Ponderea întrprinderilor cu contracte
colective de muncă
MMJS
Procentul contractelor de muncă cu
salariu minim în totalul contractelor
înregistrate la Inspectoratul Teritorial
de Muncă
INS

Rata riscului de sărăcie în rândul
persoanelor încadrate în muncă
EUROSTAT

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

* Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare: Tablou de bord european privind aspecte sociale,
Educație și Formare 2020 – Comisia Europeană, Strategia națională de învățarea pe tot parcursul vieții 2015-2020
** Strategia națională de învățarea pe tot parcursul vieții 2015-2020

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

Verde = Disponibil
Portocaliu = Nou propus din date
deja colectate
Roșu = Nou propus din date nou
colectate
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SECTOR: OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
Diagrama 5. O.G. 1.4. Dezvoltarea capacității instituționale şi a resurselor serviciului public de ocupare
Indicatori de rezultat

Procentul personalului de la ghișeu
care lucrează direct cu șomerii
înregistrați
ANOFM

* Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare: Planul Național de Ocupare; Planul Național de Formare
pentru Personal

Indicatori de input
Cheltuieli pentru administrarea
serviciilor de ocupare a forței de
muncă, defalcare specială pentru
cheltuielile privind formarea
personalului *
ANOFM

Verde = Disponibil
Portocaliu = Nou propus din date
deja colectate
Roșu = Nou propus din date nou
colectate

SECTOR: OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
Diagrama 6. O.G. 1.5. Creșterea ratelor de ocupare a forței de muncă pentru grupurile vulnerabile

Indicatori de consecință

Indicatori de rezultat

Indicatori de input

Rata NEET*
EUROSTAT
Rata de ocupare în funcție de cel mai
înalt nivel de educație absolvit**
EUROSTAT
Populația din gospodării fără
persoane ocupate, inclusiv copii
EUROSTAT
Rata de șomaj
EUROSTAT

Participanți la măsuri de stimulare a
ocuparii forței de muncă, pe tipuri de
măsuri și categorii de participanți ***
ANOFM

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

Rata șomajului de lungă durată BIM
(procent din populația activă în vârstă
de 15-74 de ani)***
EUROSTAT
Incideța șomajului de lungă
durată****
EUROSTAT
* Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare: Eurostat, Strategia pentru tineret, Strategia Națională
pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020;
**Eurostat; *** Planul Național de Ocupare
**** Tablou de bord european privind aspecte sociale , Planul Național de Ocupare

Verde = Disponibil
Portocaliu = Nou propus din date
deja colectate
Roșu = Nou propus din date nou
colectate

SECTOR: OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
Diagrama 7. O.G. 1.6. Dezvoltarea economiei sociale în vederea creșterii oportunităților de angajare pentru grupurile vulnerabile

Indicatori de consecință

Indicatori de rezultat

Angajații întreprinderilor de
economie socială care provin din
grupuri vulnerabile

Număr de întreprinderi de economie
socială

ANOFM

ANOFM

Indicatori de input
Valoarea finanțărilor atrase prin
Instrumente Structurale de către
întreprinderile de economie
socială în scopul îndeplinirii
obiectivelor eligibile
ANOFM, MEF

Verde = Disponibil
Portocaliu = Nou propus din date
deja colectate
Roșu = Nou propus din date nou
colectate
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2.4.2.

Transferuri sociale

Sectorul transferurilor sociale include O.G. dedicate asistenței sociale în general (O.G. 2.1.),
persoanelor cu dizabilități și copiilor (O.G. 2.2.), persoanelor de vârsta a treia (O.G. 2.3.) și sărăciei
energetice (O.G. 2.4.).
Pe scurt, sistemul de monitorizare propus pentru sector urmează o schemă logică care include:
•
•
•

Outcomes /consecințe cu privire la sărăcia cu și fără transferuri sociale și alte consecințe
asupra nivelului de bunăstare;
Outputs /rezultate cu privire la acoperirea 24 /acuratețea 25 /generozitatea 26 transferurilor și
alte informații complementare;
Inputs /resurse de finanțare, valoare a beneficiilor și valoare a pragurilor (valoarea pragurilor
în cazul transferurilor sociale bazate pe testarea mijloacelor).
P25F

P

P26F

P

P27F

P

În timp ce indicatorii amintiți sunt recurenți pentru mai multe O.G., sunt incluși de asemenea și unii
indicatori specifici pentru fiecare O.G.
În interpretarea diagramelor care ilustrează fluxurile logice între indicatorii de outcome/consecință,
output/rezultat și input/resurse), este important să reamintim faptul că O.G. care prevăd realizarea
unui output /rezultat (cum ar fi creșterea capacității instituționale) sau alocarea unui input/resursă
(cum ar fi un nivel sporit de cheltuieli) nu sunt măsurate în majoritatea cazurilor cu indicatori de
outcome/consecință.
O evaluare minuțioasă a impactului asupra transferurilor sociale bazate pe testarea mijloacelor
atunci când acestea sunt atribuite ca parte integrantă a pachetului de servicii de asistență socială
este planificată ca o componentă a unui studiu amplu de evaluare a impactului asupra serviciilor
comunitare integrate în zonele marginalizate. Formatul recomandat al evaluării este discutat în
detaliu în cadrul subcapitolului Evaluare 1. Servicii comunitare integrate în zone marginalizate. În
acest moment al implementării sistemului M&E, stabilirea unor indicatori de monitorizare specifici
ca urmare a studiului de evaluare este prematură.

Prezumții metodologice și limitări de disponibilitate a datelor
O.G. 2.1. Îmbunătățirea performanțelor sistemului de asistență socială
Cea mai mare parte a conținutului O.G. 2.1. se referă la venitul minim de inserție sociale (VMI),
preconizat dar încă neimplementat, la obiectivul său de integrare a beneficiilor prin testarea
mijloacelor, la nivelul său, precum și la procedurile de selecție a beneficiarilor. Deoarece
introducerea prevăzută a VMI nu fost realizată, O.G. 1.1. include indicatori privind transferurile
sociale pe baza testării mijloacelor implementate în prezent, cu precizarea că ajutorul pentru
încălzirea locuinței este măsurat de indicatorii alocați pentru O.G. 2.4, dedicat sărăciei energetice.
Indicatorii de consecință măsoară sărăcia înainte și după transferuri, analizând transferurile per
total, transferurile sociale bazate pe testarea mijloacelor și fiecare transfer în parte. Setul este
completat de către indicatorul „raportul dintre veniturile chintilelor S80/S20”, un indicator clasic de
bunăstare și care oferă o măsură a inegalității alternativă față de rata riscului de sărăcie și excluziune
socială (AROPE).
U
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Proporția de gospodării acoperite prin transferuri sociale bazate pe testarea mijloacelor.
Procentul din sumele primite prin transferuri sociale în cadrul venitului total aferent gospodăriei.
26
Procentul din sumele distribuite prin transferuri sociale primit de către gospodăriile din chintilele de la baza
distribuției venitului.
25

Fiabilitatea datelor furnizate în prezent de EU-SILC (ancheta propusă aici ca sursă de date 27) este
limitată atunci când se analizează contribuția transferurilor sociale individuale la reducerea sărăciei.
Defalcarea indicatorilor de output (rezultat) privind acoperirea, acuratețea și generozitatea
beneficiilor pe chintile de venit sau alte sub-populații este la fel de problematică. Cu toate acestea,
se propune menținerea indicatorilor, dat fiind că sunt singurele date disponibile în România asupra
performanțelor transferurilor sociale, cu limitările de fiabilitate specificate clar în meta-data
(descrierea caracteristicilor tehnice ale indicatorilor). În același timp, se recomandă extinderea bazei
de eșantionare pentru a furniza estimări mai fiabile pentru indicatorii în cauză, considerați esențiali
pentru agenda politicilor implementate în vederea combaterii sărăciei.
P28F

P

Acoperirea transferurilor este cuantificată atât cu date rezultate din anchetă cât și cu cele
administrative, pentru a putea observa decalajele, rezultate din limitele de fiabilitate ale datelor
anchetei discutate mai sus (datele de sondaj se referă la gospodării, în timp ce datele administrative
se referă la familii).
O.G. 2.2. Oferirea de suport financiar adecvat pentru persoanele cu dizabilități aflate în risc de
sărăcie sau excluziune socială
Deși O.G. 2.2. abordează categoria persoanelor cu dizabilități, O.S. 2.2.5. se referă la diminuarea
sărăciei inter-generaționale, o problemă distinctă. Această structură neclară a O.G. a fost privită mai
degrabă ca o oportunitate de a propune două cadre logice și lanțuri separate de indicatori (OG 2.2 și
OG 2.2 a bis), axate pe aceste două populații separate.
U

Primul cadru logic și lanț de indicatori abordează transferurile sociale pentru persoane cu dizabilități.
Principalele anchete sociale desfășurate de INS (ABF și EU-SILC) colectează informații generale cu
privire la „beneficiile pentru persoane cu dizabilități”, în timp ce în realitate există mai multe
transferuri de acest tip, diferențiate în funcție de vârstă, tip și „grad” de handicap, precum și
transferuri pentru îngrijitorii persoanelor cu handicap, reflectate ca atare în evidențele
administrative. O dificultate suplimentară este aceea că anchetele INS nu includ o variabilă cu privire
la persoanele cu dizabilități, dar în schimb, este utilizat conceptul mai general de „limitare de lungă
durată a activității”. Pentru a complica lucrurile și mai mult, în sistemul de pensii (monitorizat prin
intermediul O.G. 2.3.) se folosește conceptul de „invaliditate” cu criterii de eligibilitate și proceduri
de selecție diferite de cele utilizate pentru dizabilitate. Toate aceste concepte sunt utilizate de
lanțurile indicatorilor, în ciuda diferențelor conceptuale. Cel mai larg concept este considerat a fi cel
de limitări de lungă durată, utilizat de indicatorul de outcome/consecință. Numărul persoanelor cu
dizabilități, cu invaliditate sau limitări este măsurat de asemenea la nivel de output/rezultat, în scop
comparativ. Indicatorii cu privire la acoperirea și generozitatea transferurilor sunt propuși și în cadrul
acestui O.G.
Cel de-al doilea cadru logic și lanț de indicatori aferent sunt dedicate alocației de stat pentru copii și
indemnizației pentru creșterea copiilor, care nu au scopul de reducere a sărăciei, și cu toate acestea
alcătuiesc o parte foarte importantă a bugetelor beneficiarilor (în special alocația de stat pentru
copii). Includerea unor indicatori care măsoară aceste transferuri permite formarea unei imagini mai
cuprinzătoare a principalelor beneficii sociale din România și facilitează analiza comparativă. O.S.
2.2.5. este dedicat „combaterii ciclului inter-generațional al sărăciei și excluziunii sociale prin
intervenții care abordează factori multiplii ai inegalității”. Este o propunere ambițioasă, iar
operaționalizarea acesteia cuprinde, în mod ideal, toate dimensiunile protecției sociale (cu mult în
afara sferei de cuprindere a sectorului ”serviciilor sociale”). Prin urmare, a fost luată o decizie de
limitare a măsurării acestui O.S. prin indicatori privind transferurile pentru copii și pentru familiile cu
copii, alții decât cei deja identificați în cadrul O.G. 2.1. Nu este stabilit niciun indicator de outcome
/consecință (deoarece sărăcia inter-generațională nu este măsurată complet).

27

În mod alternativ, se poate utiliza drept sursă de date ABF, dar cu limitele de fiabilitate similare
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O.G. 2.3. Protecția persoanelor vârstnice aflate în situații de sărăcie sau vulnerabilitate
Presupunerea făcută pentru O.G. 2.3., în conformitate cu A.P., este că protecția financiară a
persoanelor vârstnice este asigurată în principal prin sporirea oportunităților pentru o viață activă
economic de lungă durată și prin sistemul de pensii (inclusiv pensiile sociale). Doi dintre indicatorii
de consecință, cu privire la sărăcie și ratele activității, sunt construiți prin adăugarea unor defalcări în
funcție de vârstă pentru indicatori alocați și pentru alte O.G., în timp ce al treilea indicator este „rata
de înlocuire a salariului cu pensia”.
U

O.G. 2.4. Protejarea consumatorilor săraci și vulnerabili aflați în risc de sărăcie energetică
O.G. 2.4. abordează „ajutorul pentru încălzirea locuinței” din punctul de vedere al costurilor asociate
(resurse) și performanțelor (acoperire, generozitate, acuratețe). Indicatorii de consecințe se referă
ponderea costurilor de întreținere în totalul cheltuielilor de întreținere, încălzirea fiind inclusă, și la
abilitatea de a menține locuința încălzită cu resursele disponibile. Încă o dată (ca și în cazul
transferurilor sociale bazate pe testarea mijloacelor și a indemnizațiilor pentru dizabilități), există un
decalaj între datele administrative care monitorizează beneficiarii diferitelor tipuri de ajutoare
pentru încălzire, în funcție de tipul de încălzire utilizate, și datele anchetei, care măsoară într-un mod
mai general beneficiarii „ajutorului pentru încălzirea locuinței”. Pentru comparabilitate, sunt incluși
indicatori extrași din ambele surse de date.
U
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SECTOR: TRANSFERURI SOCIALE
Diagrama 8. O.G. 2.1. Îmbunătățirea performanțelor sistemului de asistență socială
Indicatori de consecință

Indicatori de rezultat

Rata riscului de sărăcie înainte și
după transferurile sociale *
INS

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)
INS

Indicele inegalității veniturilor
(raportul dintre veniturile chintilelor
S80/S20)**
INS

Indicatori de input

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)
INS
Beneficiari ai transferurilor sociale bazate pe
testarea mijloacelor, medii anuale ale statisticilor
lunare, per total și pe transferuri individuale (alocații
pentru susținerea familiei cu ambii părinți și a celei
monoparentale și venitul minim garantat) (date
ANPIS)
MMJS
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)
INS
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)
INS

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* **

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)

* Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare: Sistemul de Monitorizare a Incluziunii Sociale - MMJS;
** Tablou de bord european privind aspecte sociale ; Rapoartele Dezvoltării Umane
*** EUROSTAT, Sistemul European Integrat de Statistici privind Protecția socială (ESSPROS), Monitorizare transformativă pentru echitate
consolidată (TransMonEE ); Strategia națională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului

ANPIS
Verde = Disponibil
Portocaliu = Nou propus din date
deja colectate
Roșu = Nou propus din date nou
colectate

SECTOR: TRANSFERURI SOCIALE
Diagrama 9. O.G. 2.2. Oferirea de suport financiar adecvat pentru persoanele cu dizabilități aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială
Indicatori de consecință

Rata riscului de sărăcie
înainte și după transferurile
sociale *
INS

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

Verde = Disponibil
Portocaliu = Nou propus din date
deja colectate
Roșu = Nou propus din date nou
colectate

Indicatori de rezultat
Gradul de acoperire al indemnizației pentru persoane
cu dizabilități, pe chintile de venit (EU-SILC))
INS
Generozitatea indemnizației pentru persoane cu
dizabilități, pe chintile de venit (EU-SILC)
INS
Beneficiari ai sprijinului pentru părinți cu dizabilități;
sprijinul pentru copii cu dizabilități, medii anuale ale
numerelor lunare de beneficiari (date ANPIS)
ANPIS
Beneficiari ai indemnizației pentru adulții cu handicap
grav/ accentuat; bugetul personal complementar
pentru adulții cu handicap grav/ accentuat/ moderat;
indemnizaţia lunară de hrană pentru persoanele
infectate cu HIV sau bolnave de SIDA; alocaţia de
hrană pentru copii cu handicap HIV/ SIDA;
indemnizaţia pentru însoţitorii persoanelor cu
handicap vizual grav, medii anuale ale numerelor
lunare de beneficiari (date ANPIS)
ANPIS
Persoane cu dizabilități înregistrate la ANPD
ANPD
Persoane invalide înregistrate la CNPP
CNPP
Persoane în vârstă de 16 ani și peste după starea de
sănătate auto-declarată - cu limitări de lungă durată
ale activităților zilnice din cauza problemelor de
sănătate (EU-SILC) *
EUROSTAT

Indicatori de input
Cheltuieli cu sprijinul pentru părinți cu dizabilități/ sprijinul pentru
copii cu dizabilități, ca pondere în PIB/ cheltuieli
guvernamentale/ cheltuieli pentru protecția socială
ANPIS
Cheltuieli cu indemnizația pentru adulții cu handicap grav/
accentuat; bugetul personal complementar pentru adulții cu
handicap grav/ accentuat/ moderat; indemnizaţia lunară de hrană
pentru persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA; alocaţia
de hrană pentru copii cu handicap HIV/ SIDA; indemnizaţia pentru
însoţitorii persoanelor cu handicap vizual grav, ca pondere în PIB/
cheltuieli guvernamentale/ cheltuieli pentru protecția socială
ANPIS
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
ANPIS
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
ANPIS

* Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare: EUROSTAT
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SECTOR: TRANSFERURI SOCIALE
Diagrama 10. O.G. 2.2. bis. Oferirea de suport financiar adecvat pentru persoanele cu dizabilități aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială O.S. 4.5.
Eliminarea ciclului intergeneraţional al sărăciei şi excluziunii sociale prin intervenţii care vizează factorii multipli ai inegalităţilor

Indicatori de rezultat

Indicatori de input
Cheltuieli cu alocația de stat pentru
copii, ca pondere în PIB/ cheltuieli
guvernamentale/ cheltuieli pentru
protecția socială
MMJS

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

Valoarea alocației de stat pentru copii
(absolută, reală și raportată la salarii)
ANPIS

INS

Beneficiari ai indemnizației pentru
creșterea copilului (date ANPIS)
ANPIS, MMJS

Verde = Disponibil
Portocaliu = Nou propus din date deja colectate
Roșu = Nou propus din date nou colectate

Cheltuieli cu indemnizația pentru
creșterea copilului, ca pondere în
PIB/ cheltuieli guvernamentale/
cheltuieli pentru protecția socială
MMJS

Valoarea indemnizației pentru
creșterea copilului (absolută, reală și
raportată la salarii)
ANPIS
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SECTOR: TRANSFERURI SOCIALE
Diagrama 11. O.G. 2.3. Protecţia persoanelor vârstnice aflate în situaţii de sărăcie sau vulnerabilitate
Indicatori de consecință

Indicatori de rezultat

Durata vieții active***
EUROSTAT

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

Persoane pensionate, după
sistemul de pensionare
CNPP

Indicatori de input

Totalul cheltuielilor curente cu
pensiile ca procent în PIB/ cheltuieli
guvernamentale****
INS

Valoarea medie a pensiei în
funcție de tipul de sistem de
pensionare (valoare absolută,
valoare reală, valoare raportată la
salariul minim și la salariul mediu)
MMJS

Rata de înlocuire a salariului cu pensia
EUROSTAT
* Face parte din alte naționale sau internaționale de monitorizare: OCDE - Rata de participare pe piața forței de muncă,
OIM, sisteme Eurostat, Buletinul Economic (Banca Economică Centrală) - Rata de participare pe piața forței de muncă;
** Sistemul de Monitorizare a Incluziunii Sociale - MMJS; *** Europa 2020, Strategia Națională pentru Ocuparea Forței
de Muncă 2014-2020;
**** OCDE, Strategia de Guvernare 2018-2020

Verde = Disponibil
Portocaliu = Nou propus din date deja
colectate
Roșu = Nou propus din date nou
colectate

50

SECTOR: TRANSFERURI SOCIALE
Diagrama 12. O.G. 2.4. Protejarea consumatorilor săraci și vulnerabili aflaţi în risc de sărăcie energetică
Indicatori de consecință

Indicatori de rezultat
Beneficiari ai ajutorului pentru
încălzirea locuinței, per total și pe tip
de sprijin
MMJS

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

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

Indicatori de input

Cheltuieli cu ajutorul pentru
încălzirea locuinței, pe tip de sprijin,
ca pondere în PIB/ cheltuieli
guvernamentale/ cheltuieli pentru
protecția socială
INS

EUROSTAT
Incapacitatea de a asigura încălzirea
corespunzătoare a locuinţei*
INS

Gradul de acoperire al ajutorului
pentru încălzire (EU-SILC)
INS
Generozitatea ajutorului pentru
încălzire (EU-SILC)
INS
Precizia ajutorului pentru încălzire
(EU-SILC)
INS

Valoarea ajutorului pentru încălzirea
locuinței, pe tip de sprijin (valoare
absolută, valoare reală, valoare
raportată la salariul minim și la
salariul mediu)
ANPIS

Verde = Disponibil
Portocaliu = Nou propus din date
deja colectate
Roșu = Nou propus din date nou
colectate

* Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare: Obiectivele UE de dezvoltare durabilă (SDG) - SDG 7 &
SDG 1, Politica de Coeziune a Uniunii Europene (2014-2020)
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2.4.3.

Servicii sociale

Sistemul național de servicii sociale suferă de deficiențe majore în ceea ce privește capacitatea și
calitatea. Acest lucru se reflectă în prioritizarea a cinci O.G. care își propun creșterea capacității și a
resurselor în debutul capitolului PSA referitor la sectorul asistenței sociale: sporirea ‘codeciziei’ și
‘participarea’ (O.G. 3.1.), un management al datelor mai eficient și un proces de luare a deciziilor
bazat pe evaluare (O.G. 3.2.), finanțare crescută (O.G. 3.3.), sporirea acoperirii și profesionalizarea
SPAS (O.G. 3.4.) și integrarea mai bună a intervențiilor la nivelul comunintar (O.G. 3.5.). În
conformitate cu principiul metodologic de a nu stabili indicatori de outcome /consecință pentru G.O.
care își propun schimbări la nivel de output /rezultat și input/resurse, majoritatea acestor O.G. sunt
măsurate doar cu indicatori de input /resurse (de exemplu fonduri, ghiduri metodologice și instruire)
și indicatori de output /rezultat (de exemplu număr beneficiari). Cu toate acestea, cu titlu de
excepție, cele două O.G. care abordează serviciile sociale comunitare (1.4.) furnizată în pachete
integrate (1.5.) sunt prevăzute cu indicatori de outcome/consecință cu privire la sărăcie și excluziune
socială și gradul de satisfacție al beneficiarilor, pentru a marca importanța lor strategică în vederea
combaterii acestor fenomene. O.G. 3.6. - 3.9. includ intervențiile necesare pentru grupuri vulnerabile
specifice: copii lipsiți de îngrijire parentală, persoane cu dizabilități, vârstnici și alte grupuri
vulnerabile. Aceste O.G. sunt măsurate la nivel de input/resurse cu indicatori cu privire la cheltuieli și
tipuri specifice de servicii pentru fiecare grup vulnerabil în parte și la nivel de output cu indicatori cu
privire la beneficiarii serviciilor. Indicatorii de outcome/consecință monitorizează bunăstarea și
accesul la educație al grupurilor vulnerabile.
Raportul propune, în mod suplimentar, două evaluări de proces și o evaluare de impact a unor
programe considerate extrem de importante din domeniul serviciilor sociale. Prima evaluare de
proces va aborda trei programe de interes național: „Servicii comunitare la domiciliu pentru
persoanele în vârstă dependente”, „Consolidarea capacității serviciilor publice de asistență socială în
localitățile rurale” și „Îmbunătățirea calității vieții în căminele pentru vârstnici”. A doua evaluare a
procesului va analiza subvențiile acordate asociațiilor și fundațiilor de la bugetul de stat sau de la
bugetul local. Este de asemenea planificată o evaluare a impactului serviciilor comunitare integrate
în zone marginalizate.
Prezumții metodologice și limitări de disponibilitate a datelor
Sectorul serviciilor sociale este afectat grav de limitările de disponibilitate a datelor, cu 34 de
indicatori ”nou propuși din date nou colectate”. Deși unul dintre principiile de selecție pentru
indicatori a fost disponibilitatea acestora, pentru mulți dintre indicatori propuși în cadrul sectorului
serviciilor sociale capacitatea de colectare de noi indicatori și de a implementa noi surse de date este
deocamdată incertă. Cu toate acestea, în cazul special al acestui sector, indicatori cu o probabilitate
mai scăzută de a deveni repede accesibili sunt incluși, deoarece sunt extrem de importanți și ar
trebui tratați ca standarde pentru dezvoltarea sistemului de management al datelor în viitor.
O.G. 3.1. Încurajarea codeciziei și a participării beneficiarilor în serviciile sociale
U

‘Participarea’, abordată de O.G. 3.1., este menționată de Legea Asistenței Sociale din 2011 ca
principiu fundamental, deși nu există mecanisme la nivel național care să sprijine cooptarea
sistematică a beneficiarilor la derularea procesului de planificare și aplicare a politicilor. Indicatorul

selectat la nivel de consecință abordează satisfacția beneficiarilor28 față de participarea lor în
planificarea, dezvoltarea și managementul serviciilor (dimensiunea centrală a participării).
O.G. 3.2. Îmbunătățirea sistemelor de evaluare a nevoilor și management al informației și alinierea
lor cu politicile și practicile de luare a deciziilor
SNISRS și PSA descriu crearea planificată a unui sistem de management al datelor care ar facilita
schimbul rapid de informații între registrul național al furnizorilor de servicii sociale și alte baze de
date la nivel național. Sistemul nu a fost implementat, prin urmare toți indicatorii de monitorizare
recomandați pentru O.G. 3.2. sunt marcați cu roșu în diagrame ca fiind nou propuși din surse noi de
date. Se presupune că un astfel de sistem va fi eficient atunci când autoritățile locale (la nivel de
județ și de localitate) vor putea să îl utilizeze. Ar trebui să existe mai multe informație, prin
comparație, cu privire la utilizarea proceselor de evaluare și practica evaluărilor de nevoi utilizate de
autoritățile locale pentru planificare serviciilor sociale. Totuși, în prezent evaluările nevoilor pentru
planificarea strategică nu sunt utilizate sistematic, deși există informații punctuale despre anumite
localități mai dezvoltate în care politicile sunt dezvoltate pe baza evidențelor de cercetare.
U

O.G. 3.3. Îmbunătățirea finanțării serviciilor sociale
O.G. 3.3. abordează finanțarea serviciilor sociale, cu A.P. dedicate finanțării sub-sectoriale a
serviciilor pentru persoanele cu dizabilități, programele de locuințe sociale, serviciile pentru vârstnici
și suportul acordat familiilor. În timp ce finanțarea la nivel de sub-sector este cuantificată prin
indicatori atașați acelor O.G. care vizează direct aceste categorii de beneficiari, indicatorii selectați
pentru a monitoriza O.G. 3.3. privesc efortul public bugetar pentru serviciile sociale per total. Pe
lângă nivelul resurselor publice, structura cheltuielilor este luată de asemenea în considerare prin
intermediul indicatorilor cu privire la contractarea serviciilor de către furnizori privați.
U

O.G. 3.4. Întărirea capacității structurilor de asistență socială de la nivel local
Capacitatea Serviciului Public de Asistență (SPAS) este măsurată prin intermediul unor indicatori cu
privire la numărul de localități unde astfel de structuri sunt funcționale și la numărul de asistenți
sociali calificați activi în fiecare dintre aceste structuri, precum și numărul de asistenți sociali care au
urmat cursuri de calificare în perioada de referință.
U

O.G. 3.5. Dezvoltarea echipelor comunitare de intervenție integrată
Serviciile comunitate integrate sunt încă într-o fază timpurie de dezvoltare în România. Date despre
proiectele în curs de pregătire cu finanțare din Instrumentelor Structurale ar trebui să devină
disponibile în următorii ani, și astfel să alimenteze cu informație indicatorii stabiliți pentru O.G. 3.5.
U

O.G. 3.6. are un format aparte în PSA, diferit de al celorlalte O.G, deoarece conține un nivel strategic
suplimentar, respectiv sub-obiective: primul abordează subiectul copiilor lipsiți de îngrijire parentală,
al doilea abordează persoanele cu dizabilități, cel de-al treilea abordează vârstnicii și al patrulea
copiii din alte grupuri vulnerabile. Aceste sub-obiective sunt monitorizate prin lanțuri de indicatori
distincte. Pentru a structura coerent sistemul de monitorizare și a facilita lectura, sub-obiectivele
sunt tratate ca O.G. de sine stătătoare dar statusul lor în PSA, ca sub-obiective ale O.G. 3.6., este
menționat de asemenea pentru a putea face legătura cu textul PSA.
O.G. 3.6. (3.6.4.1. în PSA) Servicii pentru copiii lipsiți de îngrijirea părinților
Lanțurile logice pentru indicatorii din O.G. 3.6. (3.6.4.1 în PSA) monitorizează atât prevenția separării
copiilor de familie cât și reintegrarea familială. Indicatorul strategic pentru ambele lanțuri de
indicatori este numărul de copii în sistemul de protecție specială și ponderea lor în cadrul populației:
în timp ce intrările măsoară eșecul politicilor de prevenție, ieșirile măsoară succesul eforturilor de
U

28

Standardele minime de calitate pentru toate serviciile sociale prevăd elemente legate de dreptul
beneficiarilor de a fi consultați cu privire la toate deciziile care îi privesc, măsurarea gradului de satisfacție a
beneficiarilor cu privire la activitățile desfășurate, semnalarea situațiilor de abuz/neglijare, elaborarea de
proceduri privind sesizările și reclamațiile. Nu exista însa nici un instrument de raportare la nivel central al
acestor date.
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reintegrare în comunitate/familie. Copiii din cadrul sistemului ar trebui pregătiți pentru vieți
autonome: un indicator proxy bun pentru a evidenția performanțele politicilor în această direcție se
referă la procentul de copii din cadrul sistemului de protecție specială care participă la educație,
fiind înscriși într-un nivel de învățământ corespunzător vârstei lor (indicator de consecință cu privire
la rata netă de participare la educație a copiilor aflați în sistemul de protecție specială).
O.G. 3.7. (3.6.4.2 în PSA) Servicii pentru persoanele cu dizabilități
Structura indicatorilor utilizați pentru O.G. 3.7 (3.6.4.2. în PSA) respectă formatul utilizat de către
ANPD pentru monitorizarea internă, cu câțiva indicatori suplimentari care măsoară accesibilizarea
mijloacelor de transport și a clădirilor. Estimări suplimentare cu privire la copiii cu dizabilități și
măsuri de sprijin pentru acest grup sunt sugerate în cadrul secțiunilor cu privire la transferurile
sociale (O.G. 1.3) și educație (O.G. 4.5.).
U

O.G. 3.8. (3.6.4.3. în PSA Servicii pentru persoanele vârstnice
O.G. 3.8. (3.6.4.3. în Planul de Acțiuni) acoperă serviciile pentru persoanele vârstnice. Efortul
sistemului de protecție socială ar trebui să se concentreze pe serviciile furnizate la nivel de
comunitate, la domiciliu, ideal într-o manieră integrată cu sistemul de sănătate.
U

O.G. 3.9. (3.6.4.4. în PSA) Servicii pentru alte grupuri vulnerabile
O.G. 3.9. (3.6.4.4. în Planul de Acțiuni) cuprinde o multitudine de alte tipuri de grupuri vulnerabile,
măsurate cu trei indicatori cu privire la cheltuieli, servicii și gradul de acoperire a beneficiarilor.
Elaborarea unor cadre logice specifice pentru fiecare grup ar extinde considerabil numărul
indicatorilor de monitorizare.
U

54

SECTOR: SERVICII SOCIALE
Diagrama 13. O.G. 3.1. Încurajarea co-deciziei și a participării beneficiarilor în serviciile sociale
Indicatori de consecință

Indicatori de rezultat

Indicatori de input

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

Verde = Disponibil
Portocaliu = Nou propus din date
deja colectate
Roșu = Nou propus din date nou
colectate

SECTOR: SERVICII SOCIALE
Diagrama 14. O .G. 3.2. Îmbunătățirea sistemelor de evaluare a nevoilor și management al informației și alinierea lor cu politicile și practicile de luare a
deciziilor

Indicatori de rezultat

Indicatori de input

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

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

Procentul autorităților județene și
locale care utilizează instrumente de
evaluare a nevoilor pentru
planificarea strategică a serviciilor
sociale*
MMJS

*Strategia de Guvernare 2018 – 2020/ Capitol 6

Evidențe privind liniile directoare/
procedurile pentru utilizarea
instrumentelor de evaluare a nevoilor
pentru planificarea strategică a serviciilor
sociale*
MMJS
Procentul autorităților județene și locale
cu personal instruit să utilizeze
instrumente de evaluare a nevoilor
pentru planificarea strategică a serviciilor
sociale*
MMJS
Verde = Disponibil
Portocaliu = Nou propus din date
deja colectate
Roșu = Nou propus din date nou
colectate
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SECTOR: SERVICII SOCIALE
Diagrama 15. O.G 3.3. Îmbunătățirea finanțării serviciilor sociale

Indicatori de rezultat

Indicatori de input

Numărul și Procentul serviciilor
sociale dezvoltate de furnizori privați
de servicii sociale (% din totalul
serviciilor sociale)
MMJS

Cheltuieli publice pentru serviciile
sociale, ca procent din cheltuielile
guvernamentale/ PIB
MMJS

Numărul și Procentul serviciilor sociale
oferite de furnizori privați și finanțate
[integral sau parțial] de la bugetul de
stat sau local
MMJS

*Strategia de Guvernare 2018 – 2020/ Capitol 6

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

Verde = Disponibil
Portocaliu = Nou propus din date
deja colectate
Roșu = Nou propus din date nou
colectate

57

SECTOR: SERVICII SOCIALE
Diagrama 16. O.G. 3.4. Întărirea capacității structurilor de asistență socială de la nivel local
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SECTOR: SERVICII SOCIALE
Diagrama 17. O.G. 3.5. Dezvoltarea echipelor comunitare de intervenție integrată

Indicatori de consecință

Indicatori de rezultat

Indicatori de input

Cheltuieli guvernamentale totale
pentru serviciile sociale integrate
(sociale, medicale, educaționale) la
nivel comunitar**
MMJS
Satisfacția beneficiarilor cu privire la
calitatea serviciile comunitare
integrate
MMJS

Numărul de beneficiari ai serviciilor
comunitare integrate *
MMJS
Numărul și procentul de UAT-uri cu
servicii comunitare integrate pe
mediu de rezidență
MMJS

*Strategia de Guvernare 2018 – 2020/ Capitol 6

Verde = Disponibil
Portocaliu = Nou propus din date
deja colectate
Roșu = Nou propus din date nou
colectate

59

SECTOR: SERVICII SOCIALE
Diagrama 18. O.G. 3.6. (3.6.4.1. în PSA) Servicii pentru copiii lipsiți de îngrijirea părinților

Indicatori de consecință

Numărul de copii noi în sistemul de
protecție specială
MMJS

Indicatori de rezultat

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

Numărul de copii abandonați în
unități medicale*
MMJS
Numărul și procentul copiilor din
sistemul de protecție specială
integrați în familie/ comunitate
(inclusiv prin adopție), pe tip de
serviciu
MMJS

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

Indicatori de input
Cheltuieli guvernamentale totale pentru
serviciile sociale care vizează copiii*
MMJS
Numărul și procentul autorităților locale
care oferă servicii sociale pentru
prevenția separării copiilor de familie*
MMJS
Numărul de centre de plasament
MMJS

Numărul de copii fără adăpost

MMJS

Copii/ tineri din sistemul de protecție
specială, pe tip de serviciu (familie/
persoană, rudă, asistent maternal,
apartamente/ case de tip familial) *

Numărul de asistenți maternali
profesioniști
MMJS
Numărul de case de tip familial și
apartamente
MMJS
Numărul de manageri de caz din
sistemul de protecție a copilului
MMJS

MMJS

*Strategia de Guvernare 2018 – 2020/ Capitol 6

Verde = Disponibil
Portocaliu = Nou propus din date deja colectate
Roșu = Nou propus din date nou colectate
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SECTOR: SERVICII SOCIALE
Diagrama 19. G.O. 3.7. (3.6.4.2 în PSA) Servicii pentru persoanele cu dizabilități
Indicatori de consecință

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

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

Numărul de persoane cu dizabilități (copii/
adulți) în centre rezidențiale comunitare
MMJS
Numărul de persoane cu dizabilități (copii/
adulți) în centre nerezidențiale de zi
MMJS

Procentul persoanelor cu dizabilități
care beneficiază de protecție socială,
pe categorii de vârstă (indicator ODD
2030, indicator OIM)
INS

Procentul autorităților locale care oferă
servicii de îngrijire la domiciliu
MMJS
Procentul vehiculelor de transport public care
respectă standardele minime de accesibilitate
pentru persoanele cu dizabilități (indicator
ODD 2030)
MT
Procentul clădirilor publice care respectă
standardele ISO 21542: 2011 privind
accesibilitatea și gradul de utilizare a mediului
construit (indicator ODD 2030)
MDRAP

Indicatori de input

Cheltuieli guvernamentale totale cu
serviciile pentru persoanele cu
dizabilități*
MMJS

Numărul de centre rezidențiale
pentru persoanele cu dizabilități
MMJS
Numărul de centre rezidențiale
comunitare pentru persoanele cu
dizabilități
MMJS

Numărul de centre nerezidențiale de
zi pentru persoanele cu dizabilități
MMJS

Verde = Disponibil
Portocaliu = Nou propus din date
deja colectate
Roșu = Nou propus din date nou
colectate
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SECTOR: SERVICII SOCIALE
Diagrama 20. (3.6.4.3. în PSA) Servicii pentru persoanele vârstnice
Indicatori de rezultat

Indicatori de consecință

Indicatori de input

Persoane vârstnice active economic
(65-74 de ani)
INS

Speranța de viață sănătoasă la vârsta
de 65 de ani
INS

Numărul de beneficiari ai serviciilor
bazate pe comunitate: centre de zi
pentru persoanele vârstnice
MMJS
Numărul de beneficiari ai serviciilor
de îngrijire la domiciliu (inclusiv
teleasistență) pentru persoanele
vârstnice
MMJS

Verde = Disponibil
Portocaliu = Nou propus din date
deja colectate
Roșu = Nou propus din date nou
colectate

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

Numărul de servicii bazate pe
comunitate: centre de zi pentru
persoanele vârstnice
MMJS

Numărul de servicii de îngrijire la
domiciliu (inclusiv teleasistență)
pentru persoanele vârstnice
MMJS
Numărul de servicii integrate: sociale,
medicale și de îngrijire la domiciliu
pentru persoanele vârstnice
MMJS
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SECTOR: SERVICII SOCIALE
Diagrama 21. O.G. 3.9. (3.6.4.4. în PSA) Servicii pentru alte grupuri vulnerabile
Indicatori de rezultat

Numărul de persoane și familii
vulnerabile care beneficiază de
servicii de asistență socială*
MMJS

Indicatori de input

Cheltuieli guvernamentale totale cu
serviciile pentru persoanele din alte
grupuri vulnerabile*
MMJS

Numărul de servicii pentru
persoanele din alte grupuri
vulnerabile*
MMJS

Verde = Disponibil
Portocaliu = Nou propus din date
deja colectate
Roșu = Nou propus din date nou
colectate
*Categorii: (a) mame adolescente, (b) adulți privați de libertate și aflați în sistemul de probațiune, (c) dependenți de
droguri, alcool sau substanțe, (d) victime ale traficului de ființe umane, (e) victime ale violenței
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2.4.4.

Educație

Sectorul „Educație” cuprinde o serie de O.G. care abordează componente ale parcursului elevilor în
cadrul sistemului de învățământ, inclusiv învățarea pe tot parcursul vieții (LLL/ÎPV), alte O.G. cu
măsuri speciale pentru elevi vulnerabili și O.G. care vizează nevoile de creștere a capacității,
considerate esențiale în special la nivelul sistemelor statistice și de monitorizare. Lanțurile de
indicatori includ:
•

•

•

Indicatori privind nivelul cheltuielilor publice și acoperirea sistemului educațional (numărul
de locuri în unitățile de învățământ), indicatori de output/rezultat cu privire la rata de
cuprindere în învățământ și indicatori de outcome consecință cu privire la promovarea,
absolvirea, abandonul școlar și performanțele în cadrul ciclurilor de învățământ succesive –
primar, secundar inferior și secundar superior și terțiar (O.G. 1.1.-1.3.);
Aceeași succesiune de indicatori este utilizată pentru copiii cu dizabilități precum și pentru
copii romi, dar la nivelul sistemului de învățământ în general, luând în considerare resurse
necesare specifice (cum ar fi spre exemplu profesori de sprijin pentru elevii cu dizabilități) și
indicatori de outcome /consecință specific disponibili;
Indicatorii care monitorizează cheltuielile asociate cu LLL/ÎPV (resurse), participanții
(rezultat) și inserția pe piața muncii (consecință).

Prezumpții și limitări de disponibilitate a datelor
Sectorul educației este destul de puțin afectat de lipsa datelor cu privire la accesul populației
generale de copii și tineri la învățământul de masă. Din nou, la fel ca în cazul altor sectoare, limitele
de disponibilitate a datelor sunt vizibile mai ales în cazul grupurilor celor mai vulnerabile de copii.
O.G. 4.1: Îmbunătățirea sistemului de educație și îngrijire timpurie a copiilor (ECEC). Îmbunătățirea
sistemului de educație și îngrijire timpurie a copiilor, urmărită de O.G. 4.1., este monitorizată prin
intermediul a două lanțuri de indicatori, pentru învățământul antepreșcolar și respectiv preșcolar.
Pentru toate O.G. privind școlarizarea, sunt utilizate rate nete de înscriere, care măsoară numărul
total de copii de vârstă corespunzătoare înscriși într-un nivel de învățământ ca procent din totalul
populației de copii din grupul de vârstă respectiv. Această opțiune permite monitorizarea
procentului de copii prinși în nivelul educațional adecvat vârstei, cu dezavantajul de a nu contabiliza
și copiii de vârste în afara intervalului de referință. Programul “Tichete de grădiniță” are ca scop
creșterea gradului de acoperire a educației preșcolare prin acordarea unor vouchere pentru părinții
săraci, condiționate de prezența copiilor la clasă, și este surprins prin indicatori atât în cadrul O.G.
4.1., cât și G.O 4.6.
U

O.G. 4.2: Creșterea participării și îmbunătățirea rezultatelor în educația primară și secundară pentru
toți copiii O.G. 4.2. se concentrează pe participare și rezultate îmbunătățite la nivelul învățământului
primar și secundar. În timp ce participarea este monitorizată printr-o secvență rezultat versus
consecință ”rate de cuprindere versus rate de abandon și absolvire”, calitatea învățământului este
măsurată la nivel de consecințe prin indicatori de competență la testele PISA, inclusiv fluctuația în
rezultatele înregistrate la aceste teste explicate prin statutul socio-economic al elevilor.
U

U

Cuprinderea în învățământul secundar superior și absolvirea acestui nivel sunt urmărite prin
indicatori de input /resurse și de output/rezultat stabiliți la nivelul filierelor învățământușui
profesional și tehnic, considerate problematice datorită decalajului dintre relevanța ridicată, în
principiu, pentru grupurile vulnerabile față de acoperirea reală scăzută.
O.G. 4.3: Promovarea accesului larg al grupurilor dezavantajate la învățământul terțiar
U

Accentul O.G. 4.3., referitor la grupuri dezavantajate, este plasat pe "grupurile dezavantajate". Cu
toate acestea, datele sunt momentan indisponibile în ceea ce privește defalcările relevante, altele
decât gen; de exemplu, nu există date pe mediul de reședintă urban-rural înainte de înscrierea în
învățământul terțiar. Cadrul logic de monitorizare cuprinde informații privind investițiile publice în
învățământul terțiar (resurse), gradul de cuprindere (rezultat) și absolvire (consecință).
O.G. 4.4: Creșterea accesului tinerilor defavorizați și a persoanelor de vârstă activă la programe de
învățare pe tot parcursul vieții (Life Long Learning – LLL/ÎPV)
Cadrul logic de monitorizare pentru O.G. 4.4. include lanțuri distincte de indicatori de rezultat și
consecințe care măsoară (i) programele de formare profesională pentru șomeri, (ii) învățarea pe tot
parcursul vieții (aici operaționalizată sub forma programelor de reintrare în învățământul de bază la
vârste mai înaintate, prin accesul la programul „A doua șansă”) și (iii) o combinație a programelor
amintite la punctele anterioare, respectiv rata de participare a adulților (cu vârste cuprinse între 2564) la educație sau instruire. Mai mulți indicatori de consecință sunt propuși cu privire la toate cele
trei situații: angajarea ca urmare a instruirii, acumularea de capital educațional ca rezultat al
participării la educație, sau, o combinație a celor două prin indicatorul „rata NEET”, indicatorul care
monitorizează consecința negativă a incapacității de obținerea a unui loc de muncă sau de
participare la educație/instruire.
U

O.G. 4.5: Creșterea accesului la educație de calitate a copiilor din grupurile vulnerabile
Cadrul de monitorizare pentru O.G. 4.5. este centrat pe copiii de etnie Rromă și copiii cu dizabilități.
Majoritatea indicatorilor propuși pentru acest O.G. nu sunt disponibili în momentul de față, în ciuda
faptului că datele sunt deja colectate. Pentru copiii de etnie romă, sursele de date administrative nu
constituie o opțiune fezabilă dat fiind că înregistrarea etniei în sistemul școlar este interzisă, pentru a
descuraja discriminarea potențială a acestor copii, prin urmare indicatorii vor fi calculați pe baza
datelor ABF. În cazul copiilor cu dizabilități, îmbunătățirea registrelor administrative și a raportării
datelor sunt esențiale, atât pentru copii din cadrul învățământul de masă cât pentru cei din
învățământul special.
U

O.G. 4.6: Creșterea eficacității programelor sociale din sistemul educațional
Consecințele/ outcomes transferurilor sociale (O.G. 4.6) din sistemul educațional nu au fost
documentate prin evaluări temeinice și s-au desfășurat în paralel cu transferurile gestionate de către
sistemul de asistență socială. Bursele acordate de la bugetul de stat sunt surprinse prin indicatori de
input /resurse de finanțare și indicatori de output/rezultat privind numărul de beneficiari. O parte
dintre autoritățile locale acordă burse sociale din resurse proprii, dar criteriile de selecție a
beneficiarilor și valoarea beneficiilor sunt diferite. Gradul ridicat de eterogenitate nu permite
includerea unui indicator dedicat burselor sociale din sistemul social acordate de primării. Deoarece
toate aceste prestații ar trebui să sprijine cuprinderea în sistemul de învățământ, indicatorii de
consecință măsoară „numărul de copiii în afara sistemului de învățământ”.
U

O.G. 4.7: Întărirea capacității administrative de monitorizare
U
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Pentru O.G. 4.7 se recomandă o metodă indirectă de cuantificare a capacității administrative a
sistemelor statistice din educație, respectiv doi indicatori cu privire la școlile marginalizate,
indisponibili în acest moment și cu perspective neclare de a fi colectați în viitorul apropiat. Alte
măsuri alternative au fost luate în considerare, cum ar fi „numărul copiilor vulnerabili” (definiția
„copiilor vulnerabili” ar trebui, la fel ca în cazul „școlilor marginalizate”, mai întâi propusă și apoi
adoptată de sistem, dat fiind că nu există un consens în prezent și o metodologie clară de măsurare),
dar consultările cu autoritățile publice indică faptul că fezabilitatea colectării de informații la nivel de
elev este chiar mai scăzută decât la nivelul școlii per ansamblu.
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SECTOR: EDUCAȚIE
Diagrama 22. O.G. 4.1: Îmbunătățirea sistemului de educație și îngrijire timpurie a copiilor (ECEC)

Indicatori de consecință

Indicatori de rezultat

Indicatori de input

Rata netă de cuprindere a copiilor în
învățământul preșcolar

Numărul locurilor din grădinițe

INS

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

Rata netă de cuprindere a copiilor în
învățământul ante-preșcolar
INS

Numărul și procentul preșcolarilor
beneficiari ai stimulentului
educațional (tichete de grădiniță)*
MEN

*Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școliiîn România

MEN

Numărul locurilor din creșe
MEN

Cheltuieli pentru finanțarea
programului de tichete sociale pentru
grădiniță*
MFP
Verde = Disponibil
Portocaliu = Nou propus din date
deja colectate
Roșu = Nou propus din date nou
colectate

SECTOR: EDUCAȚIE
Diagrama 23. O.G. 4.2: Creșterea participării și îmbunătățirea rezultatelor în educația primară și secundară pentru toți copiii
Indicatori de consecință

Indicatori de rezultat

Rata de absolvire a învățământului primar

Rata de absolvire a învățământului
gimnazial

Rata de absolvire a învățământului liceal
tehnologic, cu examen de bacalaureat
Rata de absolvire a școlilor profesionale
INS
Rata de părăsire timpurie a școlii**
EUROSTAT
Nivel scăzut de performanță la matematică
în testele PISA (sub nivelul 2 de
competență)*
OCDE
Nivel scăzut de performanță la citire în
testele PISA (sub nivelul 2 de competență)*
OCDE

Indicatori de input

Rata netă de cuprindere şcolară în
învăţământul primar
INS
Rata netă de cuprindere şcolară în
învăţământul gimnazial
INS
Rata netă de cuprindere în
învăţământul liceal tehnologic
INS

Numărul de locuri în învățământul
liceal, filiera tehnologică

Rata netă de cuprindere în școlile
profesionale
INS

Numărul de locuri în școlile
profesionale
MEN

MEN

Rata abandonului (la nivel de
învățământ primar, învățământ
gimnazial, școli profesionale, licee
tehnologice)
INS

Variația performanței școlare în funcție de
statusul socio-economic al elevilor (PISA)*
OCDE
* Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare: Tablou de bord european privind aspecte sociale
** Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școliiîn România

Verde = Disponibil
Portocaliu = Nou propus din date
deja colectate
Roșu = Nou propus din date nou
colectate
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SECTOR: EDUCAȚIE
Diagrama 24. O.G. 4.3: Promovarea accesului larg al grupurilor dezavantajate la învățământul terțiar

Indicatori de consecință

Indicatori de rezultat

Rata netă de cuprindere în
învăţământul terţiar
INS

Indicatori de input

Cheltuieli de la bugetul de stat per
student
MEN

Populația de 30-34 de ani care a
absolvit învățământul terţiar
EUROSTAT
Rata de tranziție în învățământul
terțiar
INS

Verde = Disponibil
Portocaliu = Nou propus din date
deja colectate
Roșu = Nou propus din date nou
colectate
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SECTOR: EDUCAȚIE
Diagrama 25. O.G. 4.4: Creșterea accesului tinerilor defavorizați și a persoanelor de vârstă activă la programe de învățare pe tot parcursul vieții (Life Long
Learning – LLL/ÎPV)

Indicatori de consecință

Rata de inserţie pe piaţa muncii a
şomerilor participanţi la cursuri de
formare profesională
ANOFM

Indicatori de rezultat

Numărul participanților șomeri la
programe de formare
INS

Ponderea populației de 25-64 de ani
care a absolvit cel mult învățământul
gimnazial
EUROSTAT
Rata NEET* (diferite intervale în
grupa de vârstă 18-34)
EUROSTAT

Indicatori de input

Costul total al FPC, ca % în costul
forţei de muncă
EUROSTAT, MEN

Numărul participanților la Programul
A Doua Șansă
MEN

Gradul de participare la procesul
educaţional sau de instruire a
persoanelor de 25-64 de ani
INS
* Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare: Eurostat; Strategia pentru tineret, Strategia Națională
pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020;

Verde = Disponibil
Portocaliu = Nou propus din date
deja colectate
Roșu = Nou propus din date nou
colectate
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SECTOR: EDUCAȚIE
Diagrama 26. O.G. 4.5: Creșterea accesului la educație de calitate a copiilor din grupurile vulnerabile

Indicatori de consecință

Populația de 18-24 de ani, în funcție
de cel mai înalt nivel de educație
absolvit și etnie
INS (date ABF)

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

Indicatori de rezultat

Indicatori de input

Rata netă de cuprindere școlară a
elevilor de etnie romă (învățământ
primar, învățământ gimnazial, licee,
școli profesionale)
INS (date ABF)
Număr de elevi cu dizabilități și/sau
cerințe educaționale speciale cuprinși
în învățământul de masă
MEN

Numărul profesorilor de
sprijin/profesorilor itineranți care
lucrează cu elevii cu CES și/sau
dizabilități integrați în învățământul
de masă
MEN

MEN
Numărul de copii ce revine unui
consilier școlar
MEN
Ponderea elevilor din învățământul
special promovați la final de an școlar
INS

Numărul elevilor cuprinși în
învățământul special
INS

Numărul profesorilor consilieri școlari
MEN

Numărul școlilor speciale
INS

Verde = Disponibil
Portocaliu = Nou propus din date
deja colectate
Roșu = Nou propus din date nou
colectate
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SECTOR: EDUCAȚIE
Diagrama 27. O.G. 4.6: Creșterea eficacității programelor sociale din sistemul educațional

Indicatori de consecință

Indicatori de rezultat

Indicatori de input

Numărul de beneficiari ai
programului „Rechizite școlare”

Cheltuieli pentru programul
„Rechizite școlare”

MEN

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

Numărul de beneficiari ai
programului „Bani de liceu”
MEN

Numărul de beneficiari ai
programului „EURO 200”
MEN

Verde = Disponibil
Portocaliu = Nou propus din date deja
colectate
Roșu = Nou propus din date nou colectate

Numărul și procentul preșcolarilor
beneficiari ai stimulentului
educațional (tichete de grădiniță)*
MEN

MEN

Cheltuieli pentru programul „Bani de
liceu”
MEN

Cheltuieli pentru programul „EURO
200”
MEN

Cheltuieli pentru finanțarea
programului de tichete sociale pentru
grădiniță*
MEN

*Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școliiîn România
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SECTOR: EDUCAȚIE
Diagrama 28. O.G. 4.7: Întărirea capacității administrative de monitorizare

Indicatori de rezultat

Numărul elevilor cuprinși în școli
situate în comunități defavorizate
MEN

Indicatori de input

Numărul școlilor situate în comunități
defavorizate
MEN

Verde = Disponibil
Portocaliu = Nou propus din date
deja colectate
Roșu = Nou propus din date nou
colectate
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2.4.5.

Sănătate

O.G. ale sectorului Sănătate abordează finanțarea serviciilor de sănătate, anumite domenii ale
sănătății publice considerate critice din perspectiva grupurilor vulnerabile, și accesul acestor grupuri
vulnerabile la serviciile de asistență medicală primară. Indicatorii de outcome/consecință urmăresc
percepția populației privind starea de sănătate proprie (O.G. 5.1.), incidența patologiilor specifice,
mortalitatea și expunerea la anumite fenomene sociale cu riscuri importante pentru sănătate, de
exemplu natalitatea în rândul mamelor adolescente (O.G. 5.2). Indicatorii de output/rezultate
măsoară nevoile nesatisfăcute de îngrijire medicală (O.G. 5.1.), populația aflată sub schemele de
tratament sau de prevenire a îmbolnăvirii (O.G. 5.2.) și acoperirea populației cu asigurări de sănătate
(O.G. 5.3.). Indicatorii de input/resurse) urmăresc cheltuielile publice și directe, precum și aspecte
ale dotărilor, infrastructurii și personalului din sistemul medical.
Prezumții metodologice și limitări de disponibilitate a datelor
O.G. 5.1. Îmbunătățirea echității și protecției financiare privind accesul la servicii de sănătate
A.P. ale O.G. 5.1. abordează nevoia de creștere a finanțăriii sistemului de sănătate, dezvoltarea
sectorului de servicii de sănătate primară și reducerea plăților informale, ca mijloc de promovare a
„echității financiare” și a „protecției sănătății”. Indicatorii extrași din datele EU-SILC reflectă limitele
indicatorilor subiectivi în general, mai ales atunci când sunt utilizați fără alte informații contextuale:
de exemplu, prima chintilă de venit, de la baza distribuției veniturilor, își evaluează în medie mai
pozitiv starea de sănătatea proprie și raportează mai puține probleme medicale de durată (cei doi
indicatori de outcome/consecință decât cel chintila doi. Pe lângă cheltuieli, indicatorii de
input/resurse măsoară densitatea medicilor și asistentelor medicale, a medicilor generaliști, precum
și ponderea populației asigurate în cadrul sistemului de sănătate.
U

O.G. 5.2. Îmbunătățirea acordării serviciilor de sănătate în zone specifice relevante pentru grupurile
sărace și vulnerabile
În timp ce O.G. 5.1. abordează în mod direct grupurile vulnerabile, O.G. 5.2. se concentrează pe
anumite sfere ale stării de sănătate în mod special problematice pentru populația săracă și afectată
de excluziune socială. Doi indicatori de outcome /consecință urmăresc sănătatea mamelor și a
copiilor după naștere: copii născuți de mame adolescente și mortalitatea infantilă. Un alt indicator
de outcome /consecință este indicatorul utilizat în mod tradițional pentru a monitoriza populație
sărace, referitor la incidența TB. Indicatori privind îngrijirea paliativă și cancerul cervical sunt de
asemenea propuși doar la nivel de input/resurse și output/rezultat.
U

O.G. 5.3. Creșterea accesului populației vulnerabile la servicii primare de sănătate de bună calitate
Problema serviciile primare de sănătate este inclusă ca parte din O.G. 5.1., în timp ce O.G. 5.3. se
concentrează exclusiv asupra acestei chestiuni. Indicatorul cu privire la ponderea populației care a
consultat un medic generalist este propus în completarea informațiilor furnizate în cadrul O.G. 5.1.
U

2.4.6.

Locuire

Sectorul Locuire include un O.G. cu privire la accesibilitatea și calitatea locuințelor pentru populație,
cu accent pe grupurile vulnerabile, și alte două O.G. inter-relaționate care se adresează doar
grupurilor vulnerabile, care abordează temele locuințelor sociale și respectiv lipsei de adăpost.
Prezumții metodologice și limitări de disponibilitate a datelor
O.G. 6.1. Creșterea accesibilității și îmbunătățirea calității serviciilor de locuire, în special pentru
populația vulnerabilă
U

O.G. 6.1. abordează problema accesibilității și calității serviciilor de locuire. A.P se referă la
accesibilitatea locuirii în termeni de acces la locuințe noi și la susținerea costurilor de întreținere a
locuinței. În timp ce doi indicatori de outcome/consecință măsoară accesibilitatea pentru populație
în general (‘rata de supraaglomerare’) și în particular pentru tineri ( un indicator cu privire la ‘tineri
care locuiesc împreună cu părinții), un alt indicator de outcome/consecință monitorizează calitatea
locuințelor. Indicatorii de outcome/consecință sunt calculați astfel încât să fie relevanți pentru
grupurile vulnerabile, în conformitate cu abordarea O.G., prin defalcare în funcție de rata riscului de
sărăcie. În timp ce indicatorii de output/rezultat sunt disponibili doar pentru dimensiunea
accesibilității conceptualizată sub forma abilității de a suporta costurile de întreținere, un indicator
de input/resurse surprinde numărul de locuințe nou construite din fonduri publice, surprinzând
accesul la locuințe de data aceasta sub dimensiunea disponibilului de unități locative.
O.G. 6.2. Dezvoltarea serviciilor de locuințe sociale
În cadrul procesului de elaborare a SNISRS, s-au colectat date cu privire la locuințele sociale prin
intermediul unei fișe speciale, distribuită către și completată de primării. Această fișă are potențialul
de a deveni un mijloc de colectare de date de rutină (aprovizionând cu informație indicatori de
output/rezultat propuși în cadrul acestui O.G), cu unele ajustări posibile pentru a culege estimări mai
detaliate privind caracteristicile socio-demografice ale beneficiarilor locuințelor sociale. În prezent,
sunt disponibile informații cu privire la noile locuințe sociale finanțate de la bugetul de stat, dar nu
există nicio evidență anuală sistematică cu privire la numărul unităților disponibile la nivel național
(indicatori de input/resurse propuși în cadrul acestui O.G). De asemenea, există o anumită
inconsecvență la nivelul autorităților locale privind înțelegerea termenului de locuință socială, alte
concepte precum cel de „locuințe publice”, „locuințe pentru tineri” și „locuințe de urgență”, fiind
utilizate inter-șanjabil sau într-o manieră nestandardizată de către autoritățile locale. Un exercițiu de
colectare de date regulat, cu definiții clare acceptate de către toate părțile implicate, în acord cu
legislația, și cu participarea deplină a autorităților locale, este necesar pentru a putea furniza
informații credibile cu privire la locuințele sociale. Indicatorul de outcome/consecință măsoară
numărul beneficiarilor de locuințe sociale care primesc servicii sociale personalizate.
U

O.G. 6.3. Asigurarea unui sprijin de urgență eficient pentru persoane fără adăpost, în paralel cu
dezvoltarea capacității sistemului pentru reintegrare socială şi prevenire timpurie
În mod similar, datele cu privire la persoanele fără adăpost (O.G. 6.3.) sunt colectate în prezent de
câteva instituții: MMJS, ANPDCA, MDRAP dar sunt afectate de limitări serioase în ceea ce privește
fiabilitatea și gradul de acoperire al informațiilor, prin urmare în cadrul sistemului de monitorizare
sunt marcate ca fiind nou propuse dintr-o sursă de date care trebuie dezvoltată în continuare pe
baza
revizuirii
fișelor
curente
de
colectare
a
datelor.
U
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SECTOR: SĂNĂTATE
Diagrama 29. O.G. 5.1. Îmbunătățirea echității și protecției financiare privind accesul la servicii de sănătate
Indicatori de consecință

Indicatori de rezultat

Numărul locuitorilor ce revin la un
doctor de familie, în funcție de
mediul de rezidență

Procentul persoanelor cu o starea de
sănătate auto-declarată „rea” sau
„foarte rea” în totalul populației
de 16 ani și peste, pe chintile de
venit*
EUROSTAT
Procentul persoanelor care suferă de
o boală cronică sau o problemă
de sănătate care durează sau va
dura mult timp, în funcție de sex,
vârstă și chintile de venit
EUROSTAT

Indicatori de input

Densitatea medicilor

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

Densitatea asistenților medicali
Cheltuieli curente pentru sănătate ca
procent din PIB/ cheltuieli
guvernamentale **
Plăți directe ale gospodăriilor
populației pentru îngrijirea
sănătății, exprimate în monedă
națională și la Paritatea Puterii de
Cumpărare pe cap de locuitor ***

Verde = Disponibil
Portocaliu = Nou propus din date
deja colectate
Roșu = Nou propus din date nou
colectate
* Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare: OMS, OCDE, Națiunile Unite, Sistemul de monitoziare a
Incluziunii Sociale - MMJS;
** EUROSTAT, OCDE, OMS

Ponderea populației asigurate
integral pentru costurile de asistență
medicală primară și pentru
medicamentele prescrise în asistența
medicală primară, în totalul
populației rezidente din România
INS

SECTOR: SĂNĂTATE
Diagrama 30. O.G. 5.2. Îmbunătățirea acordării serviciilor de sănătate în zone specifice relevante pentru grupurile sărace și vulnerabile

Indicatori de consecință

Indicatori de rezultat

Indicatori de input

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

Cheltuieli curente pentru sănătate ca
procent din PIB/ cheltuieli
guvernamentale******

OMS
Ponderea copiilor născuți de mame
adolescente, în totalul născuților*
INS
Rata de succes a tratamentului
tuberculozei *
MS

Rata mortalității infantile ***
INS

Prevalența măsurilor moderne de
contracepție (%)
OMS
Gradul de acoperire al tratamentelor
pentru tuberculoză *****
MS
Gradul de acoperire al imunizării
complete în rândul persoanelor cu
vârsta de un an
OMS
Gradul de acoperire al vaccinării
împotriva pojarului în rândul
persoanelor cu vârsta de un an
OMS
Gradul de acoperire al îngrijirii
prenatale (cel puțin 4 vizite)
OMS

*Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare: Sistemul de Monitorizare a Incluziunii Sociale - MMJS;
** Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC); Organizația Mondială a Sănătății (OMS); Obiectivele de dezvoltare ale
milenuiului (MDG), Strategia Națională de Control a Tuberculozei în România 2015-2020;
*** OMS, Națiunile Unite, EUROSTAT;
**** OMS, Strategia de Guvernare 2018 – 2020;
***** OMS, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) , Strategia de Guvernare 2018 – 2020;
****** EUROSTAT, OCDE, OMS

OMS
Plăți directe ale gospodăriilor
populației pentru îngrijirea
sănătății, exprimate în monedă
națională și la Paritatea Puterii de
Cumpărare pe cap de
locuitor******
OMS, EUROSTAT
Disponibilitatea generală a îngrijirii
paliative în asistența medicală
primară din sistemul public de
sănătate
OMS

Verde = Disponibil
Portocaliu = Nou propus din date
deja colectate
Roșu = Nou propus din date nou
colectate

SECTOR: SĂNĂTATE
Diagrama 31. O.G. 5.3. Creșterea accesului populației vulnerabile la servicii primare de sănătate de bună calitate
U

Indicatori de rezultat

Indicatori de input
Cheltuieli curente pentru sănătate ca
procent din PIB/ cheltuieli
guvernamentale*
OMS

Persoanele care au vizitat un medic în
ultimele 12 luni, în funcție de
specialitatea medicului, numărul de
vizite, statusul ocupațional cel mai
frecvent, gradul de urbanizare și pe
chintile de venit
EUROSTAT

Plăți directe ale gospodăriilor
populației pentru îngrijirea
sănătății, exprimate în monedă
națională și la Paritatea Puterii de
Cumpărare pe cap de locuitor **
OMS, EUROSTAT
Numărul locuitorilor pe doctor de
familie, în funcție de mediul de
rezidență
INS
Densitatea medicilor
INS
Densitatea asistenților medicali

Verde = Disponibil
Portocaliu = Nou propus din date
deja colectate
Roșu = Nou propus din date nou
colectate
* Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare: OMS, OCDE, Națiunile Unite, Sistemul de Monitorizare a
Incluziunii Sociale - MMJS
** EUROSTAT, OCDE, OMS

INS
Ponderea populației asigurate
integral pentru costurile de asistență
medicală primară și pentru
medicamentele prescrise în asistența
medicală primară, în totalul
populației rezidente din România
INS
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SECTOR: LOCUIRE
Diagrama 32. O.G. 6.1. Creșterea accesibilității și îmbunătățirea calității serviciilor de locuire, în special pentru populația vulnerabilă

Indicatori de consecință

Rata de supraaglomerare*
EUROSTAT

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

Indicatori de rezultat

Indicatori de input

Arierate la plata ipotecilor sau a
chiriilor
EUROSTAT

Arierate la facturile de utilități
EUROSTAT

Locuințe noi construite din fonduri
publice
INS

Rata deprivării severe din punct de
vedere al condițiilor de locuit
EUROSTAT

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

* Face parte din alte sisteme naționale sau internaționale de monitorizare : Sistemul de Monitorizare a Incluziunii Sociale - MMJS

Verde = Disponibil
Portocaliu = Nou propus din date
deja colectate
Roșu = Nou propus din date nou
colectate
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SECTOR: LOCUIRE
Diagrama 33. O.G. 6.2. Dezvoltarea serviciilor de locuințe sociale

Indicatori de consecință

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

Indicatori de rezultat

Indicatori de input

Numărul de familii/ indivizi în
locuințe sociale

Stocul de locuințe sociale

MDRAP
Numărul cererilor pentru locuințe
sociale, dintre care cereri eligibile
MDRAP

MDRAP
Cheltuieli pentru dezvoltarea
locuințelor sociale
MDRAP

Diagram 34. O.G. 6.3. Asigurarea unui sprijin de urgență eficient pentru persoane fără adăpost, în paralel cu dezvoltarea capacității sistemului pentru
reintegrare socială şi prevenire timpurie
Servicii pentru prevenirea lipsei de
adăpost: consiliere pentru
persoane aflate în risc, locuințe
sociale

Persoane fără adăpost, inclusiv copii
MMJS

MMJS
Beneficiari ai serviciilor pentru
persoane fără adăpost

Verde = Disponibil
Portocaliu = Nou propus din date
deja colectate
Roșu = Nou propus din date nou
colectate

MMJS

Servicii pentru persoane fără
adăpost, pe tip de serviciu
MMJS
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2.4.7.

Participare socială

Primele 2 O.G. ale sectorului ‘Participare socială’ includ măsuri cu privire la îmbunătățirea factorilor
contextuali care conduc la participare socială, climatul social, (O.G. 7.1.) și gradul de toleranță și nediscriminarea (O.G. 7.2.). O.G. 7.3.-7.5. propun măsuri cu privire la diverse tipuri de participare:
activități de voluntariat (O.G. 7.3.), participare socială în comunități marginalizate (7.4.) și accesul la
informații și cunoștințe prin intermediul TIC (7.5.). Lanțurile fragmentate de indicatori includ
indicatori de outcome /consecință cu privire la O.G. precizate mai sus extrase în general din anchete
internaționale precum World Value Survey, European Value Survey sau anchete ale Comisiei
Europene. Indicatorii de output/rezultat pentru 7.1. sunt selectați din surse de date administrative
nou propuse cu privire la accesul la informații publice și consultarea cetățenilor în procesul de
elaborare a inițiativelor legislative, iar pentru 7.5. indicatorii de rezultat se referă la acoperirea
serviciilor de furnizare de internet. Indicatori de input/resurse pentru O.G. 7.3. monitorizează
numărul de ONG-uri active care deservesc grupuri vulnerabile, iar pentru O.G. 7.5. infrastructura
digitală și competențele digitale.
Prezumții metodologice și limitări de disponibilitate a datelor
Majoritatea datelor disponibile pentru indicatorii de ”participare socială” nu provin din sistemul
național de statistică, în unele cazuri fiind furnizate de către programe de cercetare internaționale
independente (World Value Survey, European Value Survey), prin urmare cu un grad de certitudine
scăzut în ceea ce privește alimentarea regulată a sistemului M&E SNISRS dacă nu sunt implementate
anumite protocoale de colaborare. Pentru 3 din 5 O.G. nu s-au putut stabili lanțuri de indicatori, fiind
monitorizate de indicatori izolați.
O.G. 7.1. Îmbunătățirea mediului social și creșterea încrederii în instituții
Pentru O.G. 7.1. se propune un indicator cu privire la ”încrederea în instituții”, problemă la care O.G
face referire explicită, și indicatori suplimentari cu privire la nivelul de satisfacție față de serviciile
publice și percepția corupției. Ultimii doi indicatori de consecință sunt interconectați cu indicatori
de rezultat care reflectă actele legislative principale care reglementează interacțiunile cetățenilor cu
instituțiile publice: legea cu privire la accesul liber la informații publice și legislația cu privire la
transparența în procesul de luare a deciziilor.
U

O.G. 7.2. Creșterea toleranței și diminuarea discriminării
O.G. 7.2. este măsurat doar la nivelul de outcome/consecință, prin intermediului unui indicator cu
privire la nivelul de toleranță față de grupurile minoritare.
U

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

O.G. 7.3. dedicat activităților voluntare este măsurat la nivel de outcome/consecință doar cu privire
la dimensiunea voluntariatului în general. La nivel de input/resurse, acțiunile de voluntariat
desfășurate pentru grupurile vulnerabile sunt măsurate prin raportul dintre numărul de ONG-uri
care se ocupă de aceste grupuri și dimensiunea populației.
O.G. 7.4. Împuternicirea comunităților sărace și marginalizate prin participarea socială activă
O.G. 7.4. abordează comunitățile sărace și marginalizate însă problema este că identificarea acestor
comunități este realizată cu date de recensământ. Statisticile naționale nu furnizează informații la
nivelul sectoarelor de recensământ în afara ciclurilor electorale și a recensămintelor. Prin urmare,
indicatorul de outcome/consecință se referă la rezultatele voturilor.
U

O.G. 7.5. Creșterea accesului la informare și cunoaștere prin inovație socială
Toți indicatorii O.G. 7. 5. cu privire la inovația socială se referă la accesul la internet și reflectă
conținutul A.P.
U

2.4.8.

Politici zonale

Sectorul ‘Politici zonale’ include măsuri de reducere a disparităților, îmbunătățirea vieții rurale și
urbane și eliminarea focarelor de sărăcie, nivel scăzut de angajare, nivel scăzut de educație și condiții
de locuire precare. Mai precis, politicile zonale includ trei O.G. cu privire la inegalități geografice
(O.G. 8.1.,) comunități rurale (O.G. 8.2.) și comunități urbane (O.G. 8.3.).
Majoritatea indicatorilor de outcome /consecință (4 din 5) sunt extrași din date de anchetă, cu
defalcări teritoriale disponibile doar la nivel regional, nu și de localitate (ca urmare a modului în care
este construit eșantionul). Indicatorul cu privire la PIB, extras din date administrative, este disponibil
și la nivel de județ. Trei indicatori de output/rezultat cu privire la locuințe /acces la utilități sunt de
asemenea extrași din date de anchetă, prin urmare disponibili, de asemenea, doar la nivel regional.
Indicatorii de input și indicatorii de output /rezultate disponibili la nivel de localitate măsoară
infrastructura de utilități publice, infrastructura serviciilor educaționale și de sănătate și nivelul
cheltuielilor din bugetele locale pentru aceste servicii, în acord cu conținutul G.O.

Prezumții metodologice și limitări de disponibilitate a datelor
O.G. 8.1. Reducerea inegalităților teritoriale /O.G. 8.2. Îmbunătățirea calității vieții în comunitățile
rurale /O.G. 8.3. Îmbunătățirea calității vieții în comunitățile urbane mici
Cadrul de monitorizare pentru sectorul „politici zonale” este organizată astfel încât să acopere toate
cele trei O.G. în același timp deoarece datele specifice pentru fiecare O.G. cum sunt datele cu privire
la zonele urbane funcționale (O.G. 8.1.), zonele rurale marginalizate (mare parte din conținutul O.G.
8.2) și zonele urbane marginalizate (mare parte parte din conținutul O.G. 8.3) nu sunt disponibile;
situația datelor privind zonele marginalizate a fost explicată deja în comentariile cu privire la O.G.
7.4., în timp ce cercetări abordează zonele funcționale urbane sunt încă în curs de derulare, setul de
indicatori de măsurare a situației în aceste zone nefiind încă disponibil.
U

Comprimarea celor O.G. într-un cadru de monitorizare comun a dus la un număr mare de indicatori
iar legăturile dintre aceștia sunt multiple, prin urmare lanțurile de indicatori nu sunt reprezentate cu
ajutorul unei singurăediagramă. Trei diagrame sunt utilizate în scopul vizualizării indicatorilor și a
relațiilor dintre ei. Fiecare indicator de outcome/consecință apare în două din trei diagrame.
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SECTOR: PARTICIPARE SOCIALĂ
Diagrama 35. O.G. 7.1. Îmbunătățirea mediului social și creșterea încrederii în instituții

SECTOR: PARTICIPARE SOCIALĂ
Diagrama 36. O.G. 7.2. Creșterea toleranței și diminuarea discriminării

Diagrama 37. O.G. 7.3. Creșterea participării în activități de voluntariat cu și pentru grupurile vulnerabile

Diagrama 38. O.G. 7.4. Împuternicirea comunităților sărace și marginalizate prin participarea socială activă
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SECTOR: PARTICIPARE SOCIALĂ
Diagrama 39. O.G. 7.5. Creșterea accesului la informare și cunoaștere prin inovație socială
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SECTOR: POLITICI ZONALE
Diagrama 40. O.G. 8.1. Reducerea inegalităților teritoriale /O.G. 8.2. Îmbunătățirea calității vieții în comunitățile rurale /O.G. 8.3. Îmbunătățirea calității
vieții în comunitățile urbane mici (1)
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SECTOR: POLITICI ZONALE
Diagrama 41. O.G. 8.1. Reducerea inegalităților teritoriale /O.G. 8.2. Îmbunătățirea calității vieții în comunitățile rurale /O.G. 8.3. Îmbunătățirea calității
vieții în comunitățile urbane mici (2)

87

SECTOR: POLITICI ZONALE
Diagrama 42. O.G. 8.1. Reducerea inegalităților teritoriale /O.G. 8.2. Îmbunătățirea calității vieții în comunitățile rurale /O.G. 8.3. Îmbunătățirea calității
vieții în comunitățile urbane mici (3)
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2.5. Următoarele etape ale implementării sistemului de monitorizare al
SNISRS și PSA
Implementarea adecvată a sistemului de monitorizare al SNISRS necesită mai multe dezvoltări
intercondiționate:
•

•
•
•

Valorile indicatorilor trebuie să devină disponibile. Aceasta înseamnă că trebuie să se realizeze o
serie de activități tehnice, cum ar fi (i) colectarea de noi date atunci când se consideră fezabilă
furnizarea indicatorilor calculați din datele în cauză în timp util; (ii) colectarea valorilor
indicatorilor de la alte instituții responsabile decât MMJS, (iii) colectarea valorilor indicatorilor
din toate departamentele din cadrul MMJS și a instituțiilor subordonate și (iv) calcularea
valorilor indicatorilor pentru indicatorii nou propuși din surse de date deja disponibile;
Aranjamente legislative și instituționale trebuie să fie ajustate/ stabilite, pentru a facilita decizia
și fluxurile de informații între toți actorii responsabili;
Trebuie creat și pus în aplicare un instrument online de vizualizare a datelor, alimentat cu
valorile indicatorilor și defalcările acestora pentru perioada de referință;
Trebuie să fie furnizate sesiuni de instruire pentru managerii de date/ experții de date
responsabili de colectarea/ calculul/ producerea/ aranjarea/ compilarea/ publicarea datelor

Fiecare dintre aceste dezvoltări este în continuare discutată în detaliu.

2.5.1. Colectarea sau calcularea indicatorilor și centralizarea lor în baza de date
Toți indicatorii ar trebui strânși într-o bază de date comună, într-un format apt de a alimenta un
instrument online interactiv de vizualizare a valorilor în dinamică. În acest scop, o serie de activități
de monitorizare trebuie realizate pentru a centraliza valorile indicatorilor, cu defalcările și seriile de
date ale acestora, într-o arhivă unică de date. Activitățile sunt descrise mai jos din două perspective,
cu privire la instituțiile responsabile și la disponibilitatea indicatorilor.
•

•

Din perspectiva instituțiilor responsabile pentru punerea la dispoziție a indicatorilor:
o Indicatorii aflați în responsabilitatea altor instituții decât MMJS trebuie procurați;
o Indicatorii aflați în responsabilitatea MMJS trebuie colectați de la diferite departamente
ale MMJS sau instituții subordonate care centralizează datele sau trebuie calculați pe
baza micro-datelor;
Din perspectiva disponibilității indicatorilor sau a dezagregărilor:
o Indicatorii disponibili trebuie centralizați în baza de date;
o Surse de date noi trebuie implementate rapid dacă și atunci când se consideră fezabil să
fie produse valorile indicatorilor nou propuși sau a dezagregărilor nou propuse, în timp
util pentru încărcarea/ publicarea în instrumentul online de vizualizare a datelor;
o Noi variabile/ secțiuni trebuie adăugate la sursele de date existente (sondaje sau fișe
administrative) pentru a fi implementate rapid cu același scop final de a face indicatorii
disponibili/ a-i publica online.

În prezent, sistemul de monitorizare al SNISRS cuprinde 30 de surse de date noi sau revizuite
(descrise în Anexa Document 2) și 130 de indicatori nou propuși (fie din surse de date existente, fie
din surse noi de date).
Pașii de calcul pentru fiecare indicator care nu este disponibil și cei pentru dezagregările nou
propuse vor trebui documentați într-un program de analiză statistică pentru a permite verificarea
estimării și replicabilității fiecărui indicator, și pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de
monitorizare.

2.5.2. Aranjamente legislative și instituționale
În conformitate cu logica proiectului de servicii de consultanță tehnică, așa cum este reflectată de
dispozițiile legale 29, trebuie revizuite problemele principale și blocajele cu care se confruntă sistemul
de monitorizare, ca rezultat al legislației, reglementărilor și instrucțiunilor operaționale existente, și
ar trebui propuse opțiuni de depășire a blocajelor.
P29F

P

A fost deja realizată o evaluare a legislației și a reglementărilor existente legate de calcularea și
raportarea indicatorilor privind incluziunea socială.
Pentru acest raport a fost realizată o evaluare a Hotărârii de Guvern 488/2005 privind aprobarea
unui sistem național de indicatori de incluziune socială, cu scopul de a stabili relevanța indicatorilor
diseminați în prezent de MMJS, de a identifica principalelor provocări și probleme legate de
colectarea datelor și calcularea valorilor. Ca urmare, a fost propus un set central restructurat de
indicatori de incluziune socială (Secțiunea 5 din Raport), care adresează și corectează blocajele
identificate și care, de asemenea, stabilește legătura strategică cu Strategia prin selectarea
indicatorilor centrali dintre cei propuși pentru sistemul de monitorizarea a SNISRS pe sectoare.
Legătura indicatorilor propuși cu sistemele de M&E pentru celelalte strategii aflate în coordonarea
MMJS și a altor instituții publice responsabile, precum și cu sistemele M&E de la nivel european a
fost documentată, iar legăturile sunt descrise în fișele indicatorilor și în diagramele fiecărui OG.
Evaluarea reglementărilor existente referitoare la structurile organizaționale pentru Sistemele de
M&E din domeniul incluziunii sociale și reducerii sărăciei.
Va fi necesară o evaluare a funcțiilor, a rolurilor și a responsabilităților M&E atribuite experților în
monitorizare /administrarea sistemelor statistice din fiecare instituție responsabilă pentru
colectarea, prelucrarea și punerea la dispoziție a datelor. Această evaluare ar trebui să includă o
evidență a: (i) posturilor M&E create și operaționale, (ii) poziția acestor posturi în organigrame, (iii)
funcțiile specifice M&E incluse în fișele de post ale experților de date și funcțiile M&E completate.
Condițiile existente vor fi comparate cu nevoile de personal adecvat și calificat. Analiza se va realiza
pentru structurile relevante coordonate de MMJS, atât la nivel național, cât și la cel județean.
Evaluarea protocoalelor existente și a structurilor formale care sprijină colectarea datelor, precum și
calcularea și raportarea indicatorilor relevanți privind incluziunea socială și reducerea sărăciei.
Vor fi revizuite parteneriatele dintre MMJS și celelalte unități/ agenții aflate în subordinea sau
coordonarea ministerului, cât și parteneriatele externe cu alte ministere de resort, cu Institutul
Național de Statistică, cu mediul academic sau alte entități relevante pentru sistemul de M&E a
SNISRS. O unitate tehnică M&E ar trebui să fie înființată și personalul acesteia să fie format. În
special, Hotărârea de Guvern referitoare la crearea unui mecanism național pentru colectarea
datelor privind incluziunea socială (HG 1217/2006) și protocoalele existente vor fi analizate și se vor
propune metode de adaptare a acestora la noile cerințe ale noului sistem de monitorizare. Noi
protocoale între MMJS și alți furnizori de date vor fi stabilite pentru a asigura o coordonare
sistematică a muncii pentru alimentarea și actualizarea regulată a bazei de date cu indicatori și a
instrumentului online de vizualizare.
Plan de lucru pentru unitatea tehnică M&E
Definirea unui plan de lucru M&E va asigura faptul că sistemul M&E este operațional și sustenabil
după încheierea asistenței tehnice. MMJS va elabora un plan de lucru pentru unitatea sa tehnică
M&E și alte instituții relevante, în baza informațiilor existente deja, pe baza unei propuneri elaborate
de echipa Băncii Mondiale. Planul de lucru va furniza informații detaliate referitoare la rolurile și
29

Acordul rambursabil privind serviciile de Asistență Tehnică și Termenii de Referință
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responsabilitățile sistemului M&E legate de colectarea, analiza, înregistrarea și raportarea
informațiilor, precum și la procesele necesare în cadrul acestor activități.

2.5.3. Instrumentul online de vizualizare a datelor
Un instrument pentru publicarea informațiilor generate de sistemul M&E va fi proiectat și pus în
practică. MMJS va sprijini conceperea instrumentului online de vizualizare a datelor, care va permite
utilizarea sistemului de M&E al SNISRS, în scopul creșterii transparenței, asumării răspunderii,
planificării bazate pe dovezi, obiectivelor de comunicare și reprezentare privind problemele
principale identificate prin activitățile M&E. Indicatorii calculați/ colectați vor fi introduși și publicați
în atât de multe defalcări cât este posibil, în tabele și grafice; indicatorii teritoriali vor trebui să fie
vizualizați/ analizați și pe hărți la diferite niveluri. Indicatorii de incluziune socială din setul de bază
restructurat vor avea prioritate în a fi publicați în instrumentul online de vizualizare a datelor.
Instrumentul online va ajuta sistemul M&E: (i) să scadă costurile operaționale, (ii) să crească cererea
pentru date din sistem, (iii) să crească, ca rezultat, probabilitatea de menținere în funcțiune a
sistemului în viitor. Organizarea datelor este ilustrată orientativ în Tabelul 9.
51T

Tabel 9. Formatul orientativ al schemei indicatorilor din instrumentul online de vizualizare a datelor
Indicator

Tip

2015

2016

2017

2018

2019

Schimbare
% cele
mai
recente
date/2015

Denumirea
indicatorilor
Dezagregare 1

+/+/-

Un raport de monitorizare va fi publicat astfel încât să urmărească realizarea obiectivelor SNISRS și a
PSA și să identifice acele măsuri care nu sunt susținute suficient și a celor corelate pozitiv cu
realizarea obiectivelor. Un format orientativ de analiză este descris în Tabelul 10.

Tabel 10. Format orientativ de monitorizare a SNISRS și PSA
Număr OG
Indicator de
consecință 1

Indicator

Status



Indicator de
rezultat 1

Indicator 1.1.

Status

Indicator de
input 1

Status

Indicator 1.1.1.



Indicator 1.1.2.
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2.5.4. Cursuri de formare și suport pentru echipa tehnică ministerială și factorii de
decizie privind analiza și raportarea datelor
Activitățile de formare vor fi furnizate echipei tehnice a MMJS și factorilor de decizie pentru a
optimiza sistemul de M&E a SNISRS, incluzând sesiuni de instruire despre:
A. Sistemele de monitorizare, incluzând diferențele dintre monitorizare și evaluare. Elementele de
luat în calcul la conceperea unui sistem M&E. Tipurile de indicatori sociali.
B. Evaluarea. Tipurile de evaluare, incluzând evaluarea de nevoi, evaluarea de proces, evaluarea de
impact, și analiza cost-beneficiu. Tipurile de întrebări de evaluare și opțiunile de design pentru
fiecare tip de evaluare.
C. Managementul și analiza datelor, incluzând folosirea sintaxelor statistice pentru gestionarea
diferitelor seturi de date, pentru a înțelege informațiile și a calcula indicatori pe baza acestora.
Modalități de a gestiona eficient diferitele seturi de date/ surse de date pentru a menține la zi
sistemul de M&E.
D. Analiza și raportarea informațiilor statistice, incluzând crearea tabelelor, a graficelor și a hărților
relevante, interpretarea indicatorilor, folosirea indicatorilor în procesul de elaborare a politicilor.
Modalități de utilizare a noului sistem de M&E.
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3. Plan de evaluare a programelor și intervențiilor principale din
domeniile serviciilor sociale și ocupării forței de muncă
Câteva programe și măsuri de intervenție coordonate MMJS și ANOFM cu importanță strategică au
fost selectate pentru a evalua performanțele SNISRS. Selecția a fost realizată prin intermediul
consultărilor cu reprezentanții MMJS , și a avut în vedere o combinație între importanța strategică și
considerațiile referitoare la aspectul inovativ al programelor sau modificările recente/potențiale în
formatul lor. Reprezentanții MMJS au decis faptul că este nevoie de informații mai detaliate cu
privire la programele/măsurile de intervenție în cauză și au solicitat recomandări cu privire la tipurile
de evaluări adecvate pentru a obține cele mai bune răspunsuri la principalele întrebările referitoare
la aceste programe/măsuri de intervenție.
Abordarea descrisă mai sus cu privire la utilizarea M&E în procesul de luare a deciziilor, corespunde
cu ceea ce este considerat în general ca fiind bună practică. De obicei, monitorizarea este descrisă ca
fiind „un proces continuu care urmărește ceea ce se întâmplă în cadrul unui program și care
utilizează datele colectate obținute pentru a ghida procesul de implementare și gestionarea
deciziilor cotidiene cu privire la program. Monitorizarea urmărește resursele, activitățile, precum și
rezultatele, deși, ocazional, poate include și consecințele programelor, cum ar fi, spre exemplu,
progresul înregistrat în urmărea unor obiective de dezvoltare la nivel național 30. Evaluările
reprezintă studii periodice, obiective, asupra unui proiect sau program continue sau finalizate.
Evaluările sunt utilizate pentru a răspunde unor întrebări specifice referitoare la implementarea
proiectelor și la rezultatele obținute. În opoziție cu monitorizarea continuă, evaluările sunt efectuate
în anumite momente strategice, și adeseori au scopul de a obține o perspectivă din exterior oferită
de experți” 31. Evaluările necesită timp și implică o serie de costuri suplimentare, de aceea trebuie
derulate numai pe teme problematice și pentru a lua decizii de politici care trebuie să fie ghidate de
investigații în detaliu.
P30F

P31F

P

P

Această secțiune propune formate de evaluare pentru câteva dintre cele mai importante programe
implementate în vederea atingerii obiectivelor SNISRS. Descrierea acestor formate de evaluare se
dorește să fie suficient de specifică încât să poată îndruma ulterior eventualul proces de contractare
a unor studii de evaluare și, în același timp, nu extrem de restrictivă, dat fiind că o serie de
considerente practice, dificil de prevăzut în acest moment, vor determina detaliile finale ale
termenilor de referință ale studiilor de evaluare în cauză. Caracteristicile programelor/măsurilor de
intervenție sunt explicate în detaliu în cadrul Anexei 2.
Procesul care a condus la elaborarea planului de evaluare a constat din câteva etape: (i)
reprezentanții MMJS au propus o listă cu programe de interes, cu specificarea relației acestor
programe cu PSA și, acolo unde a fost cazul, cu programul de guvernare 2018-2020; (ii) principalele
întrebări de evaluare pentru programe au fost stabilite prin intermediul discuțiilor direct cu echipa
MMJS; (iii) au fost agreate în linii mari cele mai bune formate de evaluarea, adecvate pentru a
răspunde la întrebările cu privire la întrebări, dar care să ia în considerare și constrângerile de timp
derivate din calendarul implementării programelor în cauză, precum și constrângerile legate de
disponibilitatea datelor și alți factori contextuali.
Raportul propune patru evaluări pentru cele șapte programe sau grupe de programe selectate,
conform sistematizării prezentate în Tabelul nr. 1. Așa cum se explică mai pe larg ulterior,
informațiile necesare referitoare la cele trei programe diferite care susțin dezvoltarea capacității
30

Sistemul de monitorizare descris în secțiunea 2 a prezentului raport urmărește SNISRS, nu un anume
program
31
Paul J. Gertler, Sebastian M., Patrick P, Laura B. R., Christel M. J. V., 2011. Impact Evaluation in Practice.
2011. Washington, DC: World Bank

serviciilor de asistență socială la nivel local (asistenți sociali din SPAS, cămine pentru vârstnici și
servicii de asistență socială la domiciliu pentru vârstnici), ar putea fi colectate în contextul unui
singur studiu de evaluare, din motive care au legătură, în principal, cu nevoia de ghidare rapidă a
unor decizii legate de aceste programe, dar și de costurile mai reduse și oportunitatea de a acoperi
cele 3 programe prin intermediul unei singure cercetări în teren, cu mai multe componente.
Informațiile referitoare la transferurile sociale testate pe mijloacele de trai ar trebui colectate ca
parte a unui proiect mai amplu de evaluare: evaluarea impactului zonelor marginalizate, care să
documenteze rezultatele serviciilor (inclusiv beneficiile financiare, serviciile sociale, educația și
sănătatea) atunci când sunt livrate în cadrul unui pachet integrat de servicii comunitare versus prin
intermediul unei abordări sectoriale/sub-sectoriale.

Tabel 11. Programe propuse pentru evaluare și tipuri de evaluare recomandate
Programe
Evaluări
Program 1. Project: „Crearea și implementarea serviciilor comunitare
integrate (SCI) pentru reducerea sărăciei și a excluziunii sociale” 139 comunități marginalizate

Program 2. Beneficiile pe baza testării mijloacele de trai pentru
reducerea sărăciei și a excluziunii sociale: venitului minim garantat,
alocația pentru sprijin familial, alocația pentru încălzire și
stimulentele educaționale (tichete pentru grădiniță)
Program 3. Măsuri active pe piața muncii pentru grupurile
vulnerabile - subvenții pentru angajatori
Program 4. Program de Interes Național (PIN) ‘Creșterea calității
vieții persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice’
GD nr. 978/2015
Program 5. Program de Interes Național ‘Creșterea capacității
serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativteritoriale’ G. D. nr. 427/2018
Program 6. Program de Interes Național ‘Servicii comunitare la
domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente’ GD. nr. 427/2018
Program 7. Program de granturi pentru asociațiile și fundațiile
românești cu personalitate juridică, care înființează și administrează
unități de asistență socială, Legea nr. 34/1998

Evaluarea 1: Proiectul
Evaluarea impactului
serviciilor comunitare
integrate asupra zonelor
marginalizate
Evaluarea 1: Proiectul
Evaluarea impactului
serviciilor comunitare
integrate asupra zonelor
marginalizate
Evaluarea 2: Programe de
subvenții pentru angajatori
Evaluarea 3: PIN pentru
sprijinirea serviciilor locale
de asistență socială
Evaluarea 3: PIN pentru
sprijinirea serviciilor locale
de asistență socială
Evaluarea 3: PIN pentru
sprijinirea serviciilor locale
de asistență socială
Evaluarea 4: Granturi pentru
asociații și fundații

Se cuvine făcută o observație asupra priorității pe care o acordă MMJS acestor evaluări. În timp ce
echipa tehnică nu poate stabili prioritatea acordată de factorii de decizie, decizie care va depinde și
de fondurile disponibile, pot fi făcute câteva constatări privind importanța acestor evaluări, pe baza
stadiului de implementare și bugetelor aferente fiecărui programe, precum și a interesului la nivel
național și internațional pentru măsurile de intervenție în cauză și rezultatele potențiale ale unor
evaluări: (i) având în vedere interesul, atât în cadrul UE, cât și la nivel mondial, în ceea ce privește
modelul integrat de acordarea de suport financiare și de servicii pentru populația vulnerabilă, și
luând în calcul și interesul manifestat de a extinde acest program, evaluarea 1 este extrem de
importantă. Evaluarea 2 poate fi considerată ca fiind esențială, deoarece se ocupă de un program cu
fonduri substanțiale și care reprezintă una dintre intervențiile centrale pentru activarea pieței forței
de muncă în interesul grupurilor vulnerabile. Evaluarea 3 este urgentă deoarece de rezultatele ei ar
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putea depinde o serie de modificări potențiale ale sistemului de implementare a programelor în
cauză.
Tabelul 12 prezintă pe scurt principalele caracteristici ale evaluările propuse, în funcție de unele
dintre cele mai cunoscute și utilizate tipologii ale studiilor de evaluare 32, în timp ce detaliile fiecărei
evaluări propuse sunt discutate ulterior.
P32F

P

Tabel 12 Principalele caracteristici ale formatelor de evaluare propuse
Formativă 33
P3 F

Sumativă 34
P34F

Prospectivă
35

P35F

Evaluare de
nevoi 36
P36F

Evaluare
bazată pe
teorie 37
P37F

Evaluare 1: Evaluarea
impactului SCI în zonele
marginalizate
Evaluare 2: Program de
subvenții angajatori
Evaluare 3: PIN pentru
susținerea serviciilor de
asistență socială la nivel
local
Evaluare 4: Granturi
pentru asociații și
fundații











P38F



Evaluare
de
impact 39
P39F








Evaluare
de
proces 38













32

Nu este o tipologie exclusivă cu un singur criteriu de clasificare, categoriile nu se exclud reciproc; fiecare tip
de evaluare inclusă în tabel este definit în notele de subsol.
33
Evaluarea formativă se ocupă de modalitățile în care un program, o politică sau un proiect se
implementează. Examinează dacă „logica operațională” asumată corespunde cu modul de funcționare curentă
și identifică consecințele (imediate) ale implementării. Acest tip de evaluare este realizată pe parcursul fazei de
implementare a unui proiect sau program (Morra Imas, Linda G.; Rist, Ray C.. 2009. The road to results :
designing and conducting effective development evaluations. Washington, DC: World Bank).
34

Evaluarea sumativă este o evaluare realizată la finalul unei măsuri de intervenție sau asupra unei măsuri
într-o fază avansată de implementare pentru a stabili măsura în care rezultatele anticipate s-au realizat.
Această evaluare este menită să ofere informații referitoare la meritele sau impactul programului (Idem).
35

Evaluarea prospectivă estimează rezultatele probabile aferente proiectelor, programelor sau politicilor
propuse (Idem).
36

Evaluare de nevoi identifică decalajul dintre rezultatele curente și cele dorite pentru a oferi informații utile
în procesul de luare a deciziilor (Roger Kaufman, H. Oakley-Brown, R. Watkins, & D. Leigh. 2003. Strategic
Planning for Success: Aligning People, Performance and Payoffs. San Francisco: Jossey-Bass.)
37
Evaluarea bazată pe teorie examinează o teorie sau un model explicit cu privire la modul în care un program
conduce la obținerea rezultatelor dorite sau observate (P. J. Rogers, T. A. Hacsi, A. Petrosino, & T. A. Huebner
(Eds.), Program theory in evaluation: Challenges and opportunities (pp. 5–14). New Directions for Evaluation,
No. 87. San Francisco, CA: Jossey-Bass)
38

Evaluările de proces examinează modul în care un program este implementat și funcționează, analizând
dacă el se conformează planului inițial și documentează modul în care se dezvoltă și funcționează. Aceste
evaluări se pot realiza relativ rapid și la costuri rezonabile. De obicei, aceste evaluări sunt realizate în etapele
pilot/inițiale ale unui program, fiind legate conceptual de evaluările formative (Paul J. Gertler, Sebastian M.,
Patrick P, Laura B. R., Christel M. J. V., 2011. Impact Evaluation in Practice. 2011. Washington, DC: World Bank)
39

Evaluările de impact urmăresc să găsească răspunsuri la întrebările legate de cauză și de efect. O evaluare a
impactului examinează modificările aduse la nivelul beneficiarilor care pot fi atribuite direct programului
(Idem)
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3.1.

Evaluarea 1. Servicii comunitare integrate în zonele marginalizate

Informații generale
Nevoia de a avea o abordare integrată în gestionarea serviciilor publice în România, în special a
sectorului social și la nivel comunității, a fost larg recunoscută de documentele de referință de la
nivel național, inclusiv Strategia Națională privind Incluziunea socială și Reducerea Sărăciei 20152020. Cu toate acestea, există un număr redus de proiecte implementate care au pus în aplicare un
model integrat de servicii într-un număr restrâns de localități.
În acest moment, MMJS, MEN și MS sunt cele care administrează un proiect menit să ofere servicii
comunitare integrate în cadrul a 139 de zone marginalizate din mediul rural și din zone urbane de
mici dimensiuni (orașe cu mai puțin de 20.000 de locuitori). Proiectul este susținut prin intermediul
Programului Operațional Capital Uman (POCU), fiind planificat să fie implementat ca proiect pilot
timp de 40 de luni în cadrul a 132 de zone rurale și 7 zone urbane, iar ulterior să fie extins într-un
număr mai ridicat de zone marginalizate 40. Proiectul este menit să ofere o combinație între serviciile
de asistență socială, sănătate, educație, și ocupare pentru gospodăriile vulnerabile din zonele țintă.
Principalul rezultat prevăzut este o îmbunătățire a ratei riscului de sărăcie și excluziune socială
(AROPE) a familiilor / gospodăriilor țintă.
P40F

P

Având în vedere planurile de extindere, precum și lipsa datelor la nivelul comunității / gospodăriilor
în statistica oficială, este recomandabilă o evaluare a impactului. Pentru a testa validitatea modelului
de servicii comunitare integrate, impactul produs de proiect va fi analizat cu date culese la începutul
derulării programului (baseline) și date după implementare (follow-up), în comunitățile vizate de
program și alte comunități identificate ca grup de control.
Evaluarea impactului va fi utilizată în același timp ca o oportunitate de a testa impactul integrării
dintre transferurile sociale bazate pe testarea mijloacelor de trai și serviciile sociale, ca parte a
efortului mai amplu de a evalua impactul integrării trans-sectoriale (asistență socială, educație și
sănătate)
Proiectul se află într-un stadiu incipient, oferind o oportunitate perfectă pentru a stabili date de
referință/ baseline.
Obiective
Obiectivele studiului de evaluare de impact sunt:
U

U

•
•

Evaluarea impactului serviciilor comunitare integrate asupra populației vulnerabile în zonele
marginalizate din comunitățile țintă prin intermediul unor analize comparative cu populația
vulnerabilă din alte zone similare în care modelul nu este implementat;
Documentarea impactului proiectului la nivel comunitar în ceea ce privește infrastructura
socială, viața comunității, implicarea socială;

40

Două proiecte au stabilit faptul că 2.244 de sectoare de recensământ din zona rurală și 1.139 sectoare de
recensământ au îndeplinit criteriile stabilite (criterii referitoare la educație, sănătate, demografie, ocupare și
locuire conform datelor preluate din recensământ) pentru a fi considerate zone marginalizate.
Teșliuc, E., Grigoraș, V., Stănculescu, M. S. Ed. (2016). Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate si al Dezvoltării
Umane Locale din România (The Atlas of Marginalised Rural Areas and Local Human Development in Romania);
Swinkles. R., Stănculescu M. S., Anton S., Koo B., Man T., Moldovan C., World Bank. (2015).
Elaborarea strategiilor de integrare a comunităților urbane marginalizate: Atlasul zonelor marginalizate din
România (Elaboration of Integration Strategies for Urban Marginalized Communities: the Atlas of Urban
Marginalized Communities in Romania)
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•
•

Examinarea schimbărilor datorate proiectului în termeni de capacitate, acoperire și calitate a
serviciilor publice incluse în pachetul integrat;
Analiza impactului pe care modelului servicii comunitare integrate îl are asupra capacității,
acoperirii, calității și sinergiilor dintre transferurile financiare de asistență sociale (inclusiv
erorile de incluziune și excluziune) și serviciile de asistență socială.

Întrebări de evaluare
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ce schimbări apar în ceea ce privește bunăstarea populației vulnerabile din zonele marginalizate
țintă care se pot fi atribuite proiectului de implementare de servicii comunitare integrate?
Care sunt problemele de excluziune socială multi-dimensională pentru populația vulnerabilă din
zonele marginalizate? Care sunt deficitele în termeni de bunăstare, acces la locuințe adecvate,
acces la locuințe, sănătate și acces la servicii de sănătate, educație, acces la actele de identitate,
acces la servicii sociale și beneficii bănești de asistență socială? Cum interacționează deficitele
înregistrate pe mai multe dimensiuni și cum se suprapun la nivel de indivizi/familii/gospodării?
Există anumite tipologii de grupuri vulnerabile din punct de vedere al nevoilor de suport? Dacă
da, care sunt aceste tipologii?
Sunt rezultatele proiectului diferite pentru diferite sub-grupuri de populație? Care sunt aceste
sub-grupuri și care sunt rezultatele pentru fiecare dintre acestea?
Care sunt rezultatele la nivelul comunități în ansamblu?
Sunt rezultatele în conformitate cu rezultatele așteptate? Există rezultate neintenționate?
Care este relația dintre proiectul de servicii comunitare integrate și alte măsuri de intervenție
implementate în comunitățile marginalizate? Există complementaritate/convergență
/divergență cu proiectele de infrastructură finanțate prin POR?
Care este efectul proiectului de acordare de servicii comunitare integrate asupra performanțelor
și rezultatelor din serviciile sectoriale? Care sunt schimbările aduse calității și gradului de
acoperire din punct de vedere al accesului la educație, sănătate, ocuparea forței de muncă,
acces la locuințe și asistență sociale la nivelul comunităților marginalizate?
Ce rezultate pot fi evidențiate în termeni de integrare a furnizării de suport financiar și servicii
sociale pentru populația vulnerabilă?
Care sunt oportunitățile de asigurare a sustenabilității schimbărilor care pot fi documentate? Ce
alte intervenții sunt necesare pentru a menține/crește eventualele efectele pozitive sau pentru a
obține efecte pozitive (dacă nu au fost observate)?
Care sunt lecțiile care se pot învăța? Cum ar putea un proiect similar să fie aplicat pe un eșantion
mai mare de zone marginalizate? Ar trebui luată în considerare o ajustare a modelului pentru
următoarea fază a intervenției?

Metodologie
Cercetarea de evaluare a impactului ar trebui derulată pe baza unei cercetări quasi-experimentale,
cel mai probabil pe baza unui model de potrivire la nivel individual (propensity score matching),
alături de metoda diferenței-între-diferențe, însă opțiunile trebuie păstrate deschise pentru ca
echipa de evaluare să le poată explora și depune un proiect propriu în cadrul aplicației de solicitare a
finanțării. Metodele utilizate trebuie să includă cel puțin:
•

Interviuri cu (i) beneficiarii și (ii) practicanții din sectoarele implicate în furnizarea de servicii
prestate într-o manieră integrată în cadrul comunităților pilot/de tratare și într-o manieră de tip
„silo” în cadrul comunităților de control. Cel puțin două valuri de anchetă cu cele două categorii
de populație trebuie derulate în cadrul ambelor tipuri de comunități: experimentală și de
control, furnizându-se date de referință /baseline și după implementarea programului.
a. Universul populației anchetei trebuie să fie constituit din gospodării/familii beneficiare
ale serviciilor care sunt direcționate către acestea (de exemplu serviciile de asistență
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•

socială), și indivizii selectați din aceste gospodării/familii pentru servicii direcționare
către aceștia (spre exemplu, programe active de ocupare, servicii de asistență medicală
sau suport pentru participarea în sistemul educațional). Interviurile ar trebui să acopere
toate dimensiunile bunăstării individului adresate de respectivele servicii: venit,
ocuparea forță de muncă, sănătate, comportamente sexuale și reproductive, educație,
drepturi cetățenești, etc.;
b. Interviurile pe bază de chestionar cu profesioniștii din serviciile publice ar trebui
derulate în comunitățile experimentale și de control.
Interviuri structurate de tip calitativ cu beneficiarii de servicii și interviuri de tip focus-grup cu
specialiștii din diverse servicii publice implicate în modelul de servicii integrate, beneficiarii și a
alte persoane interesate din cadrul comunităților, cum ar fi reprezentanți ai ONG-uri, lideri
neoficiali, care pot fi derulate în orice moment al derulării proiectului considerat relevant, astfel
încât să aducă informații despre nevoile beneficiarilor de servicii și personalul implicat în livrarea
acestor servicii.

Cerințe de raportare
Următoarele livrabile ar trebui să fie pregătite:
•
•
•
•

•

O descriere detaliată a metodologiei, ca parte a procesului de solicitare a finanțării;
Un raport inițial care să includă detalii legate de selecția grupurilor experimentale și de control,
precum și o versiune completă a instrumentelor de cercetare: chestionare, ghiduri de interviuri;
Un raport cu privire la constatările rezultate din analiza la momentul de referință inițial/baseline;
Raportul final de evaluare a impactului proiectului la momentul finalizării proiectului, care să
includă constatările analizei calitative; raportul final ar trebui să includă recomandări de detaliu,
inclusiv scenarii de intervenție în vederea extinderii modelului integrat de servicii și
recomandări pentru politicile ulterioară în zonele marginalizate în care s-a implementat
programul;
Bazele de date cu informații rezultate din analizele derulate și fișierele cu transcrierea
interviurilor.

Calendar de implementare
Analiza de referință trebuie derulată de îndată ce proiectul devine funcțional, însă înainte ca
beneficiarilor să le fi fost prestate serviciile.

3.2.

Evaluarea 2: Programe de subvenții pentru angajatori

Informații generale
Această categorie de programe active de ocupare a fost lansată în anul 2002, subvenții pentru o
serie de grupuri vulnerabile fiind implementate la momentul respectiv. În prezent, absolvenții,
persoanele peste 45 de ani, părinții din familii monoparentale, șomerii pe termen lung, NEET,
persoanele cu dizabilități, șomerii cu mai puțin de 5 ani până la pensionare, tinerii cu risc de
excluziune socială și angajați ca urmare a unui contract de solidaritate, ucenicii și cei care sunt
angajați în programe de internship sunt categoriile țintă, angajatorii acestor persoane primind
subvenții pentru că au angajat asemenea categorii de beneficiari.
Valoarea subvențiilor s-a mărit substanțial în anul 2018, de la suma de 900 RON la suma de 2250
RON. Această creștere considerabilă, alături de caracteristica acestor scheme de a fi acordate pentru
angajarea unei game destul de largi și diverse de categorii de populație, a determinat interesul
MMJS de a derula o evaluare.
98

Obiective
Obiectivele generale sunt:
• Furnizarea informațiilor referitoare la interesul și participarea angajatorilor în acest program de
subvenționare, pe tip de angajator și sector de activitate, precum și pe tip de schemă de
subvenționare/grupuri vulnerabile implicate;
• Obținerea de informații cu privire la relevanța programele de subvenționare pentru grupurile
vulnerabile care primesc sprijin în vederea angajării în acest mod.
U

U

Obiectivele specifice sunt:
• Studierea gradului de conștientizare și a nivelului de cunoaștere pe care îl au angajatorii cu
privire la programele de acordare a subvențiilor;
• Stabilirea gradului de pregătire a angajatorilor a accesa aceste subvenții, pe tip de angajator și
pe tip de grup vulnerabil;
• Stabilirea profilului grupului de angajatori care beneficiază de această schemă de subvenționare
pe tip de angajator, sector de activitate și alte caracteristici economice ale angajatorilor, și socioeconomice și teritoriale, precum vârsta, dimensiunea firmei, cifra de afaceri, sediul, alte
dimensiuni socio-economice și teritoriale considerate ca fiind relevante;
• Analiza numărului de solicitări și a numărului de noi contracte: au apărut modificări
semnificative de tendință înainte și după creșterea valorii subvențiilor? Care sunt grupurile
vulnerabile care beneficiază mai mult de pe urma acestor scheme de subvenționare și care sunt
cele care profită mai puțin? Au apărut schimbări de-a lungul timpului în structura angajatorilor
sau în cea a grupurilor vulnerabile participante la aceste scheme?
U

U

Întrebări de evaluare
•
•
•
•
•
•
•
•

Cât de cunoscut este programul în rândul angajatorilor?
Care sunt percepțiile pe care le au angajatorii cu privire la program?
Care este nivelul de interes pe care-l manifestă angajatorii față de program? Cum a fost
influențată atractivitatea programului de mărirea semnificativă a subvențiilor?
Există anumite tipologii de angajatori care sunt mai interesați de subvenții, pe tipuri de scheme
de subvenționare și pe tipuri de angajator?
Care sunt costurile angajatorilor dacă accesează programul (costuri financiare, administrative) și
care este raportul față de beneficii?
Există alți factori relevanți pentru disponibilitatea angajatorilor de a participa în acest program,
pe lângă calculele de rentabilitate?
Care sunt barierele care afectează inserția pe piața de muncă a grupurilor – țintă ale
programului? Conduce programul la înlăturarea acestor bariere?
Care este nivelul salarial al angajaților? Există planuri de salarizare pentru aceștia pe parcursul
perioadei în care sunt acordate subvențiile? Există planuri salariale pentru perioada ulterioare
participării la program?
Metodologie

Pentru această evaluare, este nevoie să fie utilizat un mix de metode cantitative și calitative.
Metodologia implică mai multe metode de colectare a datelor primare:
• Un studiu online/telefonic asupra unui eșantion reprezentativ de angajatori, stratificați pe tipuri
principale de angajatori, sector de activitate, dimensiune a firmei și alte caracteristici relevante
propuse de entitatea care va contracta studiul de evaluare;
• Interviurile individuale și de tip focus-grup realizate cu reprezentanții autorităților care
administrează programul, cu angajatorii, ci angajații și cu alte grupuri de persoane interesate.
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Metodele utilizate pentru colectarea datelor trebuie să fie fundamentate pe un proces extensiv de
documentare cu privire la condițiile de pe piața muncii din România, problemele și oportunitățile în
obținerea unui loc de muncă pe care le întâmpină grupurile vulnerabile care fac obiectul
programului, precum și analiza comparativă a caracteristicilor și impactului altor programe similare
de activare pe piața de muncă implementate la nivel mondial.
În plus, bazele de date ale angajatorilor care au accesat deja programul vor fi disponibile pentru
eșantionarea aferentă anchetei, fiind de asemenea și o posibilă sursă de informare pentru studiul de
evaluare cu privire la tendințele unor indicatori ai populației de beneficiari.
Studiul reprezentativ derulat online cu angajatori ar trebui să se concentreze pe cunoștințele și
percepția acestora despre program, precum și asupra relevanței programului în contextul specific al
pieței forței de muncă din România.
Cercetarea calitativă ar trebui să ofere informații de detaliu cu privire la percepțiile și strategiile pe
care le au angajatorii, pentru a ghida procesul de elaborare a metodologiei și instrumentelor
cercetării cantitative.
Cerințe de raportare
Entitatea contractată să deruleze studiul de evaluare ar trebui să livreze:
•
•

•
•
•

O descriere de detaliu a metodologiei propuse, ca parte a procesului de solicitare a finanțării;
Un raport documentar cu următoarele secțiuni: (i) structura pieței muncii și condițiile de
incluziune/excluziune a grupurilor-țintă din acest program; (ii) situația specifică a grupurilor –
țintă din program; (iii) o analiză sintetică a literaturii de specialitate despre programele de
subvenții și rezultatele lor în alte zone ale lumii;
Un raport de prezentare a rezultatelor cercetării calitative;
Un raport de prezentare a rezultatelor anchetei online/telefonice asupra angajatorilor;
Baza de date cu informațiile obținute din studii și arhiva cu transcrierile interviurilor.

Calendar
Un raport inițial de documentare, va fi realizat la 3 luni de la începerea evaluării. Raportul cercetării
calitative trebuie predat după 6 luni. Raportul privind raportul cu rezultatele anchetei cu angajatorii
trebuie predat în 12 luni.

3.3.

Evaluarea 3: Program de Interes Național pentru sprijinirea serviciilor
locale de asistență socială

Informații generale
Evaluarea 3 acoperă trei Programe de Interes Național (PIN):
•

PIN ‘Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice’ HG
nr. 978/2015, denumit în continuare Programul 4. Programul își propune să crească calitatea
vieții din căminele pentru persoane vârstnice prin menținerea/redobândirea unui stil de viață
activ și sănătos și prin identificarea alternativelor de servicii de îngrijire personală pentru
persoanele vârstnice care sunt incluse pe listele de așteptare; în cazul căminelor pentru
persoane vârstnice care dispun de mai puțin de 60% personal specializat din totalul personalului,
atât salarizarea personalului, cât și costurile de funcționare/administrative sunt eligibile pentru

100

•

•

acest program, iar dacă nu este îndeplinită condiția de mai sus, sunt eligibile numai costurile
curente de funcționare.
PIN ‘Creșterea capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativteritoriale’ HG nr. 427/2018, denumit în continuare Programul 5. Programul furnizează suportul
tehnic necesar autorităților publice locale acolo unde SPAS nu au fost acreditate pentru
implementarea politicilor sociale din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor
vârstnice, persoanelor cu dizabilități și a altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie
de protecție socială; salarizarea a 1.000 de asistenți sociali din unitățile administrativ – teritoriale
organizate la nivel de comune unde nu există SPAS înființat sau acreditat;
PIN ‘Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente’ HG nr. 427/2018,
denumit în continuare Programul 6. Programul își propune să dezvolte o rețea publică de servicii
comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente în localitățile în care asemenea
servicii nu există; solicitanții eligibili sunt SPAS acreditate / asociațiile inter-comunitare de
dezvoltare care au obținut licența de furnizor de servicii de îngrijire la domiciliu, respectiv de
servicii de asistență comunitară;

Toate trei programele se ocupă de probleme desemnate ca fiind extrem de importante pentru
sistemul de protecție socială din România, fiind discutate în detaliu în cadrul SNISRS și pentru care
sunt prevăzute în PSA măsuri specifice.
În ciuda importanței pe care o au, pentru Programele 5 și 6 nu există solicitări, deși au fost lansate.
Examinarea situațiilor care blochează accesul beneficiarilor eligibili este o sarcină urgentă,
programele în cauză fiind prevăzute să fie complet implementate până în anul 2020. Nevoia de a
obține rapid informații este foarte importantă și pentru programul de suport al căminelor pentru
persoanele vârstnice, dat fiind că factorii de decizie sunt interesați să obțină informație solidă cu
privire la adecvarea nivelului finanțării, astfel încât să conducă la o îmbunătățire reală a calității
serviciilor.
Obiective
Obiectivul general al evaluării celor trei programe este stabilirea oportunității și relevanței
programelor pentru nevoile, capacitatea și obiectivele Serviciilor publice de asistență socială (SPAS).
Pentru programele 5 și 6, un obiectiv general suplimentar este stabilirea nivelului de conștientizare
și de interes din partea SPAS față de programe și care sunt factorii care obstrucționează accesul la
program.
U

U

U

U

Obiectivele specifice pentru evaluarea programului 4 sunt:
U

•
•

Examinarea gradului în care programul adresează problemele critice ale administrării căminelor
publice pentru persoane vârstnice, din perspectiva beneficiarilor;
Să stabilească dacă s-au obținut îmbunătățirile propuse în creșterea calității serviciilor pentru
persoane vârstnice acordate în cadrul căminelor pentru persoane vârstnice, precum și pentru
persoanele vârstnice de pe listele de așteptare.

Obiectivele specifice pentru evaluarea programelor 5 și 6 sunt:
U

U

•

•

Evaluarea rapidă a relevanței celor trei programe pentru autoritățile locale, având în vedere (i)
strategiile naționale și locale, (ii) capacitatea autorităților locale de accesare a programelor și de
asigurare a sustenabilității acestor programe; și (iii) capacitatea de a angaja resurse umane în
funcția de asistenți sociali/lucrători social și de a dezvolta rețele de servicii de îngrijire
comunitară pentru persoanele vârstnice în localitățile în care acestea nu funcționează în prezent,
preponderent orașe mici sau cu un nivel scăzut de dezvoltare și comune;
Determinarea gradului în care beneficiarii eligibili au acces la informațiile necesare referitoare la
programe, documentarea cu informație solidă a gradului de informare despre programe și a
procedurilor necesare în vederea accesării și implementării lor;
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•

Stabilirea îmbunătățirile necesare pentru a asigura un nivel ridicat de absorbție al programelor și
un nivel ridicat al efectelor pozitive potențiale.
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Întrebări de evaluare
Tabel 13. Întrebări de evaluare: Programe de Interes Național pentru sprijinirea serviciilor locale de asistență socială
ÎNTREBĂRI DE EVALUARE

Program
4
5

6

Teoria schimbării
(Programele au o ‘teorie a schimbării’ clară și convingătoare?)







o Programul este fundamentat pe o teorie a schimbării articulată și logică?
o Este teoria schimbării conformă cu capacitatea, principalele nevoi pentru dezvoltare și cu obiectivele sistemului de asistență socială la nivel
central și la nivelul autorităților locale/SPAS/servicii finanțate?
o Teoria schimbării definește clar și în mod real activitățile, resursele și responsabilitățile instituționale aferente obiectivelor?
Proces
(Este programul implementat în conformitate cu ceea ce s-a intenționat inițial?)

























Procedurile de administrare sunt de ajutor pentru implementarea eficientă a programului?
Care este profilul solicitanților din programul de finanțare (pentru programele 1 și 2: care este profilul SPAS care a prezentat interes pentru
program, însă a decis să nu solicite finanțare?)
o Procesul de selecție este corect și echitabil?
o Activitățile implementate sunt conforme cu planificarea lor?
o Procesul de implementare este un proces care se derulează în limitele de timp fixate inițial?
o Care este structura cheltuielilor?
o Cum sunt cheltuiți banii?
o Finanțarea este suficientă astfel încât să acopere necesitățile operaționale?
o S-au atins rezultatele conform așteptărilor?
(programul conduce la o revizuire planurilor de îngrijire individualizate pentru beneficiarii din sistemul public de servicii de îngrijire?; SPAS
implementează soluții de îngrijire comunitară pentru solicitanții eligibili care sunt pe liste de așteptare?)
Capacitate la nivel local
(Care sunt deficitele la nivel de capacitate și nevoi de suport ale beneficiarilor care afectează programele?)
o Care sunt principalele probleme aferente capacității cu care se confruntă autoritățile locale care nu au accesat programul?
o Care sunt nevoile de suport din partea autorităților care administrează programul pe care le au autoritățile locale care nu au accesat
programul?
o Care sunt principalele probleme de capacitate cu care se confrunta autoritățile locale /SPAS/serviciile care au accesat programul?
o Care sunt nevoile de suport pe care le au autoritățile locale/SPAS/serviciile care au accesat programul?
Cunoașterea și percepția programului
(Cât de bine cunosc beneficiarii programul?)



































o
o













Cum au aflat beneficiarii eligibili de program?
Cât de bine cunosc în realitate caracteristicile programului?
Beneficiarii eligibili au informațiile necesare pentru a accesa programul?
Sunt beneficiari actuali sau potențiale informați în mod corect cu privire la procedurile și activitățile necesare implementării în bune
condiții a programului?
(Ce cred beneficiarii despre program și care sunt atitudinile lor față de program?)
o Autoritățile locale consideră că programul este important?
o Autoritățile locale consideră că programul este unul fezabil?
o Care sunt măsurile alternative de intervenție și care sunt sursele de finanțare alternative avute în vedere de beneficiari pentru a rezolva
problemele adresate de programe în alte modalități decât prin accesarea acestor programe?
o Care sunt îmbunătățirile caracteristicilor programului considerate necesare de către beneficiari actuali sau potențiali?
o Cum își planifică beneficiarii actuali sau potențiali să asigure sustenabilitatea programelor?
Percepția reprezentanților beneficiarilor finali: persoanele vârstnice dependente
(Persoanele vârstnice percep o îmbunătățire a calității serviciilor?)
o Care sunt modificările pe care le percep persoanele vârstnice ca urmare a participării la program, dacă există percepția unor astfel de
modificări?
Constatări cu privire la efecte
(Ce dovezi documentate și solide pot fi extrase cu privire la efectele programului?)
o
o
o
o

o Ce se poate spune cu certitudine despre rezultatele programului?
o Ce modificări aduse programelor ar facilita creșterea gradului de atingere a unor efecte pozitive ?
Recomandări
(Ce îmbunătățiri pot fi aduse programului în general?)
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Metodologie
Echipa de cercetare contractată pentru a implementa studiul va derula o evaluare de proces cu
metode calitative, incluzând interviuri individuale și focus-grup cu autoritățile centrale și locale.
Pentru programul 4, se vor derula în mod suplimentar interviuri cu reprezentanții conducerii și
specialiștii din centrele publice, precum și cu persoanele vârstnice din cămine și care sunt
considerate ca fiind eligibile și înregistrate pe listele de așteptare. Pentru programul 6, sunt necesare
interviuri și cu reprezentanții asociațiilor inter-comunitare de dezvoltare care au obținut licența de
furnizor de servicii de îngrijire la domiciliu.
Metodologia de selecție și dimensiunea eșantionului vor fi definite în mod specific ca parte a
termenilor de referință aferenți fiecărei evaluări și apoi a proiectului depus pentru contractare, dar
minim județe și 20 de localități vor fi acoperite, inclusiv din localități urbane de dimensiuni medii și
mici și rurale, inclusiv din localități cu un nivel de dezvoltare scăzut. În sensul colectării informațiilor
relevante cu privire la programele 5 și 6, primăriile care au solicitat MMJS informații cu privire la
programe, însă nu au accesat aceste programe, ar trebui să fie și ele incluse în eșantion, informațiile
în acest sens fiind furnizate de reprezentanții MMJS. Cercetare de teren trebuie să se bazeze pe
documentarea cu privire la legislație, alături de cele mai relevante studii derulate pe tematica
abordată de programe.
În scopuri comparative, pentru a estima fezabilitate implementării programului 4 „Servicii
comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente”, ar trebui incluse în cercetarea de
teren și localități în care s-au dezvoltat deja asemenea servicii înainte de lansarea programului.

Cerințe de raportare
Evaluatorii care vor contracta studiul de evaluare vor trebui să furnizeze ca livrabile:
•
•
•

O aplicație în care să fie prezentate detalii legate de metodologie care va fi utilizată, inclusiv
modul de selecție și dimensiunea eșantionului și structura instrumentelor de cercetare;
Un raport inițial care să detalieze rezultatelor analizei documentare, să ofere descrierea
detaliată a metodologiei, varianta completă a instrumentelor de cercetare care vor fi utilizate și
structura raportului propusă;
Un raport final care să conțină constatările analizei și recomandări cu privire la fiecare dintre
programe; dacă este cazul, vor fi incluse și constatări și recomandări comune pentru cele 3
programe, referitoare la capacitatea și nevoile autorităților locale.

Calendar
Raportul final trebuie predat la 3 luni după finalizarea procesului de contractare.

3.4.

Evaluarea 4: Granturi pentru asociații și fundații

Informații generale
Granturile pentru asociații și fundații au fost acordate din anul 2001, fiind la momentul de față unicul
program MMJS pentru susținerea ONG-urilor care furnizează servicii de asistență socială. Există și
alte oportunități de finanțare în acest domeniu pentru furnizorii privați de servicii, cum ar fi spre
exemplu Instrumentele Structurale, Fondul Elvețian și Fondul Norvegian, precum și oportunități de
contractare a serviciilor de asistență socială de la furnizorii publici de servicii.
Anumite activități de asistență socială sunt considerate prioritare, dat fiind că nu la dispoziție o
multitudine de surse alternative de finanțare; de exemplu, servicii de asistență socială a persoanelor

vârstnice (prin comparație, serviciile de asistență pentru copii sau pentru persoane cu dizabilități
dispun de mai multe oportunități de finanțare).
Programul este singular în privința modului în care se acordă suportul pentru asociații și fundații
(fiind eligibile cheltuielile cu personalul și cele de întreținere), fiind finanțate activitățile curente ale
acestora (cheltuieli precum cele de salarizare sau de întreținere sunt eligibile), fără a condiționa
finanțarea de implementarea altor activități suplimentare sau de un anume proiect elaborat special
pentru a permite accesul la finanțate, eligibilitatea fiind determinată pe baza unui justificări a
importanței serviciile furnizate populației în faza aplicației pentru fonduri.
Programul nu a fost evaluat pe larg de la lansarea sale, iar MMJS raportează un nivel ridicat de
interes a furnizorilor privați de servicii sociale, ceea ce conduce la un număr ridicat de solicitanți
eligibili care nu beneficiază de finanțare ca urmare a limitelor bugetare, context care a determinat
interesul MMJS de a derula o evaluare care să poată ghida deciziile viitoare referitoare la
administrarea programului.
Obiective
Obiectivele evaluării sunt:
• Analiza teoria schimbării programului, explicită sau implicită, a obiectivelor programului, a
activităților și resurselor necesare derulării sale;
• Examinarea relevanței programului față de nevoile actuale și tendințele din sectorul ONG;
• Analiza istorică a programului și modului de utilizare de către beneficiari de-a lungul timpului;
• Analiza structurii cheltuielilor de către beneficiari;
• Extragerea unor dovezi privind rezultatele obținute prin intermediul programului la nivelul
capacității de funcționare și de atingere a obiectivelor proprii a asociațiilor și fundațiilor
beneficiare;
• Fundamentarea pe date de cercetare a unor constatări privind rezultatele programului la nivelul
beneficiarilor final, respectiv categoriile de populație deservite de asociații și fundații;
• Obținerea unor informații solide privind reajustarea potențială a programului astfel încât să fie
în concordanță cu politicile în domeniu ale MMJS și cu nevoile furnizorilor privați de servicii de
asistență socială.
U

U

Întrebări de evaluare
Este teoria schimbării care fundamentează programului realistă și fezabilă?
•
•
•
•
•

Este necesitatea programului clar documentată de date, de interacțiunea reprezentanților
autorităților publice cu reprezentanții asociațiilor și fundațiilor sau de alte tipuri de surse de
informații?
Are programul un scop clar? Obiective și activități clare?
Are programul o structură clară, adecvată cu și conformă teoriei schimbării?
În ce măsură schimbarea care se dorește să fie produsă de program răspunde în mod adecvat
nevoilor și obiectivelor furnizorilor privați de servicii de asistență socială?
Este fezabil să se producă efectele așteptate prin intermediul programului în formatul său
actual?

Care este relevanța programului pentru sectorul ONG-urilor?
•
•
•

Cât de importantă este finanțarea oferită de program pentru implementarea activităților
curente a organizațiilor care aplică, a celor eligibile și a celor finanțate? Cum ar proceda aceste
organizații dacă nu ar exista programul?
Cum au reușit organizațiile care nu au primit finanțare să își continue activitățile?
Care sunt acele ONG-uri care au accesat programul de-a lungul istoriei sale și în special în ultimii
ani? Există diferențe semnificative la nivel teritorial? S-a modificat profilul organizațiilor
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•
•

solicitante și beneficiare de-a lungul duratei de viață a programului? Dacă da, care a fost
dinamica acestor modificări de profil?
Relevanța programului s-a modificat pe parcursul ultimilor 17 ani? Dacă da, în sens?
Ce tipuri de finanțări mai sunt disponibile pentru beneficiari/solicitanți și care este relevanța
programului dacă este analizată comparativ cu aceste surse alternative de finanțare? Care este
contribuția specifică pe care o are programul în comparație cu alte fonduri disponibile pentru
ONG-urile care furnizează servicii de asistență socială? (fonduri europene, Fondul Norvegian,
Fondul Elvețian)

Este procesul de implementare conform cu scopul și cu obiectivele programului?
•
•
•
•
•
•
•

Modul în care este administrat programului conduce la implementarea sa în bune condiții?
Programul de selecție este unui corect și echitabil, având în vedere diversitatea profilurile ONGurilor care aplică, precum și a activităților și costurilor declarate eligibile și finanțate?
Cum sunt utilizate fondurile? Care sunt tipurile de servicii de asistență socială care au primit cu
prioritate finanțarea? Care este structura cheltuielilor pe tip de activități și costuri eligibile?
Au apărut noi activități ca urmare a accesării programului? Dacă da, care sunt acestea?
Cum a afectat programul capacitatea beneficiarilor de ducerea la îndeplinire a misiunii propriei
organizații?
Care sunt rezultatele în termeni de bunăstare a populației țintă pentru serviciile oferite de ONGuri?
Sistemul de monitorizare a programului urmărește cele mai importante activități derulate și
rezultatele acestora? Există /pot exista indicatori care să măsoare eficacitatea/eficiența
programului având în vederea diversitatea beneficiarilor?

Metodologie
Metodologia ar trebui să se bazeze pe o combinație de analiză a datelor preluate din arhiva
programului și cel puțin 30 de interviuri individuale și 3 de tip focus-grup cu reprezentați ai
asociațiilor sau fundațiilor care au beneficiat de granturile acordate de program, și ai asociațiilor și
fundațiilor care au fost declarate ca eligibile, însă nu au beneficiat de finanțare ca urmare a limitelor
fondurilor disponibile. În mod suplimentar, vor trebui realizate și interviuri cu persoane din
managementul programului și cu specialiștii care lucrează pentru alte fonduri care acordă granturi
pentru finanțarea serviciilor private de asistență socială. Strategia de selecție, precum și
dimensiunea propriu-zisă a eșantionului vor fi determinate de evaluatorii care vor contracta
cercetarea.
Cerințe de raportare și calendar
Un raport inițial care să prezinte cadrul metodologic, inclusiv selecția respondenților și ghidurile de
interviu, va trebui să fie disponibil după prima lună de derulare a proiectului de evaluare. Un raport
final cu privire la constatările și recomandările făcute trebuie să fie disponibil la finalul proiectului,
ăn termen de 4-5 luni. Acest raport final va trebui să fie prezentat în cadrul unui workshop de
consultare cu factorii de decizie și reprezentanții asociaților și fundațiilor.
.
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4. Anexe
Anexa 1. Obiective generale per sector de activitate
Tabel 14. Obiectivele generale aferente Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pe tipul de sector de activitate, conform celor
prezentate inițial în PSA
Politici sectoriale
1. Ocuparea forței de
muncă
1.1.
Activarea
persoanelor NEETD

1.2.
Reducerea
ocupării în sectorul
informal

Politici zonale
2. Transferuri sociale

3. Servicii sociale

4. Educație

5. Sănătate

6. Locuire

2.1. Îmbunătățirea
performanței
sistemului de asistență
socială

3.1. Asigurarea
participării
beneficiarilor

4.1. Îmbunătățirea
sistemului de educație
și îngrijire pentru copiii
preșcolari

5.1. Echitate
îmbunătățită în materie
de sănătate și protecție
financiară

6.1. Calitatea
locuințelor și
accesibilitatea
finanțării(2)

2.2. Susținerea
financiară pentru
persoanele cu
dizabilități (3)

3.2. îmbunătățirea
sistemelor de evaluare

5.2. Servicii relevante
pentru grupuri
vulnerabile

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

3.3. Îmbunătățirea
finanțării serviciilor
sociale

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

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

3.4. Consolidarea
asistenței sociale la
nivelul comunității

4.2. îmbunătățirea
rezultatelor
(consecințelor) obținute
de toți copiii cuprinși în
învățământul primar și
gimnazial
4.3. Promovarea unui
acces mai larg la
învățământ terțiar a
grupurilor subreprezentate
4.4. Învățare și formare
pe tot parcursul vieții (5)

P

1.3.
Reducerea
sărăciei persoanelor
încadrate în muncă

1.4. Întărirea
capacității
instituționale a
ANOFM
1.5. Creșterea
participării pe piața
muncii a categoriilor
vulnerabile
1.6. Dezvoltarea
economiei sociale

3.5. Dezvoltarea
echipelor comunitare
de intervenție
integrată
3.6. servicii de
asistență socială (8)
P

8.1. Reducerea
disparităților
teritoriale

6.2. locuințe sociale

7.2. Toleranța și
reducerea
discriminării

8.2. Îmbunătățirea
calității vieții în
comunitățile rurale

6.3. servicii pentru
persoanele fără adăpost
și pentru sprijinul
timpuriu (4)

7.3. Voluntariat cu
și pentru grupurile
vulnerabile

8.3. Îmbunătățirea
calității vieții în
comunitățile din
localitățile urbane mici

7.4. Implicare
socială activă (6)

8.4. Integrarea
comunități
marginalizate

P

P

P

P

4.5. Creșterea accesului
copiilor din grupuri
vulnerabile la educație
de calitate
4.6. Protecția socială în
educație(9)

7.5. Inovare
socială(7)
P

P

(1) nu include obiectivul întăririi capacității instituționale ca obiectiv al politicii trans-zonale.
(3) pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau de excluziune socială.
(5) pentru persoanele tinere și pentru populația aflată la vârsta la care pot să muncească și care sunt
dezavantajate.
(7) Acces îmbunătățit la informații și cunoștințe prin intermediul inovației sociale.
(9) Programe de burse sociale în domeniul educației.

7. Participare
socială
7.1. Climatul social
și încrederea în
instituții

(2) în special pentru persoanele vulnerabile.
(4) întărirea reintegrării sociale și a capacităților de prevenție timpurie.
(6) Întărirea comunităților sărace și marginalizate.
(8) pentru grupuri vulnerabile.

Anexa 2. Descrierea programelor și măsurilor de intervenție propuse
1. Proiect: „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate (SCI) pentru reducerea
sărăciei și a excluziunii sociale” - 139 comunități marginalizate
Legislația asociată programului: Ordinul MMJS nr. 2277/12.12.2016 pentru aprobarea protocoluluicadru în vederea implementarea serviciilor comunitare integrate; Ordinul nr. 393/630/4236/2017 din
13.03.2017 (protocolul de colaborare)
Scop: Serviciul comunitar integrat este fundamentat pe o abordare care integrează evaluarea nevoilor și
intervenției pentru a elimina cauzele sărăciei și excluziunii sociale.
Obiective: Furnizarea integrată de servicii comunitare se referă la abordarea sistemică a nevoilor lor și
corelarea eficientă a acestora cu pachetele de servicii din domenii diferite pentru a reduce
suprapunerile, pentru a armoniza resursele și pentru a crea un proces durabil de ieșire din starea de
sărăcie și din cea de excluziune socială și economică. Proiectul vizează următoarele domenii: asistența
socială, sănătatea, educația, ocuparea, locuirea și accesul la documente de identitate.
Echipele pentru serviciile comunitare integrate vor urmări în principal:
a) sprijinirea participării la viața socială și activarea suportului social și al vecinătății, dezvoltarea și
aplicarea strategiilor de dezvoltare individuală, familială și comunitară pe termen lung;
b) creșterea nivelului educațional, reducerea abandonului școlar și a participării școlare scăzute,
îmbunătățirea performanței școlare, accesul la programe de educație informală, accesul la servicii de
consiliere școlară și orientare în carieră;
c) supravegherea stării de sănătate a copilului și gravidei, comportamente favorabile sănătății, sănătatea
reproducerii, planificarea familială, nutriția, mișcarea, eliminarea comportamentelor dăunătoare
sănătății furnizarea de servicii de profilaxie primară și secundară, precum și de asistența medicală la
domiciliu, curativă și de recuperare, monitorizarea accesului la servicii de sănătate.
Durata programului: (Septembrie) 2018 – 2020
Solicitanți eligibili:
Autorități publice locale și servicii publice de asistență socială din localități rurale și urbane de mici
dimensiuni cu marginalizare severă sau peste medie.
Beneficiarii programului (ținta):
Persoane afectate de sărăcie din 139 de comunități rurale și localități urbane de mici dimensiuni, cu
marginalizare severă sau peste medie, vor beneficia de servicii sociale integrate adaptate tuturor
nevoilor identificate, de la cele sociale, de sănătate sau educație și până la ocupare, locuire și acces la
documente de identitate.
Metoda de lucru aferentă serviciilor comunitare integrate este managementul de caz, ce include un
mecanism de coordonare a specialiștilor (asistentul social, asistentul medical comunitar, mediatorul
sanitar, consilierul școlar/ mediatorul școlar sau alți specialiști, dacă este nevoie, din domeniile:
evidența populației, ocupare, evaluarea persoanelor cu dizabilități, protecția copilului, asistența
victimelor violenței domestice, etc.).
Activități eligibile: Servicii comunitare integrate conform nevoilor pe care le au beneficiarii.
Finanțare:
Buget - 113.076.750 RON, furnizat prin Programul operațional Capital Uman.
Valoarea și durata beneficiilor: 40 de luni de la semnarea contractului.

2. Transferuri sociale bazate pe testarea mijloacelor de trai (veniturilor) acordate pentru
prevenirea sărăciei și excluziunii sociale:
2.1. Venitul Minim Garantat
Legislația asociată programului: Legea nr. 416/2001
De la data de 1 Aprilie 2019, Legea nr. 196/2016 ar trebui să intre în vigoare, iar alocația pentru
susținerea familiei alături de venitul minim garantat și de ajutorul pentru încălzirea locuinței (fiecare cu
valori diferite) vor face parte din venitul minim de incluziune.
Scop și obiective: Stabilirea venitului minim garantat este bazat pe principiul solidarității sociale,
conform politicii de asistență socială de la nivel național.
Durata programului: 2001-2018
Solicitanți eligibili: rezidenți, familii (soț și soție care locuiesc împreună cu copii lor necăsătoriți;
parteneri necăsătoriți care locuiesc împreună cu copii lor; persoane singure care sunt necăsătorite,
văduve, divorțate, sau ai căror parteneri sunt arestați, condamnați sau dispăruți, chiar dacă nu au
împlinit vârsta de 18 ani, care locuiesc alături de copii lor) sau persoane care locuiesc singure, din
România.
Criterii de selecție:
În baza solicitării depuse la primărie, alături de următoarele documente: formular declarație pe proprie
răspundere, documente de identitate pentru părinți, certificat de căsătorie pentru părinți (în cazul
familiilor), certificate de naștere/documente de identitate pentru copii, contract pentru locuință,
documente doveditoare de plată a impozitelor, adeverințe de venit de la Administrația Finanțelor
Publice și de la angajator, documente doveditoare de la Registrul Agricol, istoric participare școlară a
copiilor.
Dacă este cazul: documente de luare în evidența Agențiilor Teritoriale de Ocupare a Forței de Muncă și
dovada faptului că nu au refuzat oferte de muncă sau participarea în cursuri de calificare/ recalificare/
formare profesională, decizii de divorț, certificat de deces pentru soț/soție, documente doveditoare de
la penitenciar, ordin judecătoresc pentru încredințare, certificat medical cu privire la incapacitatea de
muncă, punctajul pentru calcularea pensiei, punctajul pentru șomaj
Beneficiari program (țintă): Solicitanți eligibili
Finanțare: Fondurile necesare pentru acordarea venitului minim garantat sunt achitate din bugetele
locale, în special din sumele provenite din anumite venituri de la bugetul de stat.
Valoarea și durata beneficiilor:
Valoarea aferentă beneficiilor este calculată ca fiind diferența dintre nivelul venitului minim garantat și
venitul net lunar* al familiei sau al persoanei singure (dacă rezultatul este egal cu sau mai mic de 10,
solicitantul primește 10 RON).
*venitul net lunar include beneficii de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații
și ajutoare cu caracter permanent, cu excepția alocației pentru susținerea familiei, a alocației de stat
pentru copii, a bugetului personal complementar pentru adulții cu dizabilități, a ajutoarelor de stat
pentru producătorii agricoli, a burselor sau sprijinului financiar pentru studii liceale, a venitului din
munca zilierilor, a burselor sau altor forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susținerea
educației preșcolarilor, elevilor (inclusiv din învățământulspecial).
Valori aferente venitului minim garantat:
Persoana singură - 0,283 din indicatorul social de referință (141,5 RON)
familii formate din 2 persoane - 0,510 din indicatorul social de referință (255 RON)
familii formate din 3 persoane - 0,714 din indicatorul social de referință (357 RON)
familii formate din 4 persoane - 0,884 din indicatorul social de referință (442 RON)
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familii formate din 5 persoane - 1,054 din indicatorul social de referință (527 RON)
pentru fiecare altă persoană din familiile cu peste 5 membri s - 0,073 din indicatorul social de referință
(36,5 RON)
2.2. Alocația pentru susținerea familiei
Legislația asociată programului: Legea nr. 67/1995
De la data de 1 Aprilie 2019, Legea nr. 196/2016 ar trebui să intre în vigoare, iar alocația pentru
susținerea familiei alături de venitul minim garantat și ajutorul pentru încălzirea locuinței (fiecare cu
valori diferite) vor face parte din venitul minim de incluziune.
Scop și obiective: completarea veniturilor familiei pentru a oferi condiții mai bune pentru creșterea,
îngrijirea și educarea copiilor, în timp ce se stimulează participarea la cursuri organizate într-o formă de
învățământ pentru copiii de vârstă școlară care provin din familii cu venituri scăzute.
Durata programului: 1995-2018
Solicitanți eligibili: rezidenți, familii (părinți, chiar și necăsătoriți, precum și copii lor cu care locuiesc
împreună); familii monoparentale (persoane singure care au în întreținere copii minori, persoane care
fie sunt necăsătorite, văduve, divorțate, cu soț/soție arestat(ă), condamnat(ă) sau dispărut(ă), chiar dacă
nu au împlinit 18 ani); persoane care au fost numite tutore al copilului minor sau au copii minori în
plasament și sunt necăsătorite, văduve sau divorțate, din România.
Criterii de selecție:
În baza solicitării depuse la primărie, alături de următoarele documente: documente de identitate
pentru părinți, certificat de căsătorie pentru părinți (în cazul familiilor), certificate de
naștere/documente de identitate pentru copii, livretul de familie, contract pentru locuință, documente
doveditoare conform cărora familia locuiește împreună, documente doveditoare cu privire la venitul net
obținut în luna anterioară celei în care s-a depus solicitarea, istoricul școlar al copiilor, alături de mediile
la purtare ale acestora, documente doveditoare de plată a impozitelor și documente doveditoare de la
Registrul Agricol și de la Administrația Finanțelor Publice pentru ambii soți și pentru copiii adulți
necăsătoriți care locuiesc cu aceștia.
Dacă este cazul: decizii de divorț, certificat deces soț/soție, documente doveditoare de la penitenciar,
ordin judecătoresc pentru încredințare.
Beneficiari program (țintă): Solicitanți eligibili și copiii acestora
Finanțare: Finanțarea pentru plata alocației, precum și pentru cheltuielile legate de transferul dreptului
de a beneficia de respectiva alocație, este furnizată de la bugetul de stat prin intermediul bugetului
MMJS.
Valoarea și durata beneficiilor:
Pentru familiile cu un venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 din
indicatorul social de referință (200 RON):
• cu un copil: 0,164 din indicatorul social de referință (84 RON)
• cu 2 copii: 0,328 din indicatorul social de referință (164 RON)
• cu 3 copii: 0,492 din indicatorul social de referință (246 RON)
• cu 4 sau mai mulți copii: 0,656 din indicatorul social de referință (328 RON)
pentru familii monoparentale cu un venit net mediu lunar pe membru de familiese situează până la 0,40
din indicatorul social de referință (200 RON)
•
•
•
•

cu un copil: 0,214 din indicatorul social de referință (107 RON)
cu 2 copii: 0,428 din indicatorul social de referință (214 RON)
cu 3 copii: 0,654 din indicatorul social de referință (321 RON)
cu 4 sau mai mulți copii: 0,856 din indicatorul social de referință (428 RON)
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pentru familii cu un venit net mediu lunar pe membru de familiese situează între 0,40 și 1,06 din
indicatorul social de referință (200 RON - 530 RON):
• cu un copil: 0,15 din indicatorul social de referință (75 RON)
• cu 2 copii: 0,3 din indicatorul social de referință (150 RON)
• cu 3 copii: 0,45 din indicatorul social de referință (225 RON)
• cu 4 sau mai mulți copii: 0,6 din indicatorul social de referință (300 RON)
pentru familii monoparentale cu un venit net mediu lunar pe membru de familiese situează între 0,40 și
1,06 din indicatorul social de referință (200 RON - 530 RON):
• cu un copil: 0,204 din indicatorul social de referință (102 RON)
• cu 2 copii: 0,408 din indicatorul social de referință (204 RON)
• cu 3 copii: 0,612 din indicatorul social de referință (306 RON)
• cu 4 sau mai mulți copii: 0,816 din indicatorul social de referință (408 RON)
2.3. Ajutor pentru încălzirea locuinței
Legislația asociată programului: OUG nr. 5/2003; OUG nr. 70/2011
De la data de 1 Aprilie 2019, Legea nr. 196/2016 ar trebui să intre în vigoare, iar alocația pentru
susținerea familiei alături de venitul minim garantat și ajutorul pentru încălzirea locuinței (fiecare cu
valori diferite) vor face parte din venitul minim de incluziune.
Scop și obiective: Ajutorul pentru încălzirea locuinței își propune să acopere tot sau o parte din costurile
de încălzire în funcție de fiecare caz pentru consumatorii vulnerabili care au venituri până la nivelul
stabilit prin lege.
Durata programului: 2003-2018
Solicitanți eligibili: rezidenți, familii sau persoane care locuiesc singure din România și care nu au
posibilitatea de a-și acoperi costurile de încălzire a locuinței (pentru o temperatură minimă de 21 de
grade Celsius) pe parcursul sezonului rece (între data de 1 Noiembrie și 31 Martie anul următor), pentru
un singur sistem de încălzire folosit pentru locuință (cel principal), cu condiția ca ei să nu beneficieze și
de alte forme de ajutor pentru încălzire.
Criterii de selecție: În baza solicitării depuse la primărie, alături de următoarele documente: formular
declarație pe propria răspundere, documente de identitate pentru membri familiei/pentru persoana
singură, certificat de căsătorie, componența familiei, valoarea venitului pentru fiecare membru, contract
pentru locuință, declarație referitoare la alte proprietăți
Beneficiari program (țintă): Solicitanți eligibili
Finanțare: Fondurile necesare alocației de încălzire sunt furnizate de la bugetul de stat prin intermediul
bugetului MMJS.
2.4. Stimulent educațional (grădiniță)
Legislația asociată programului:
Legea nr. 248/2015
Scop și obiective:
Privește stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate, cu scopul de
a crește nivelul de acces la educație al acestora.
Durata programului:
2016-2018
Solicitanți eligibili:
Cetățenii români care au domiciliul sau reședința în România, înscriși într-o unitate de învățământ
preșcolar, cu vârsta între 3 și 6 ani, a căror venit lunar pe membru de familie este mai mic decât de două
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ori VMG per persoană singură, respectiv 284 RON/persoană.
Criterii de selecție:
În baza solicitării depuse la primărie, alături de următoarele documente: formular de solicitare, formular
de declarație pe proprie răspundere completat de către reprezentantul legal al copilului, livretul de
familie sau alte documente similare, adeverință de venit, documente doveditoare cu privire la înscrierea
la grădiniță
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3. Măsuri de stimulare a ocupării pe piața muncii pentru grupurile de persoane vulnerabile –
Subvenții pentru angajatori
Legislația asociată programului:
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
(publicată în Monitorul Oficial nr. 103/6 Februarie 2002, cu modificările sale ulterioare - Ordonanța de
urgență nr. 60/2016, Ordonanța de urgență nr. 60/2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 577/ 9 Iulie
2018);
Hotărârea de Guvern nr. 174/20.02.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 76/2002;
Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (publicată în Monitorul Oficial nr. 498/7 August
2013, cu modificările sale ulterioare);
Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior (publicată în
Monitorul Oficial nr. 776/12 Decembrie 2013, cu modificările sale ulterioare);
Scop și obiective: Stimularea angajatorilor pentru încadrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă
Durata programului: 2002 - prezent
Solicitanți eligibili:
Subvențiile pentru contracte de ucenicie se pot solicita de către Persoanele Fizice Autorizate (PFA),
întreprinderile individuale și cele familiale. PFA-urile și întreprinderile familiale trebuie să facă dovada
faptului că prestează de cel puțin un an activitatea pentru care au fost autorizate/înființate. De
asemenea, aceste două categorii de întreprinzători au dreptul să pregătească simultan până la trei
ucenici, dar numai pentru nivelul întâi de calificare. Aceste prevederi se aplică și asociațiilor cooperatiste
care pot să încheie contracte de ucenicie pe baza unor reglementări specifice.
U

U

Angajatorul care a încheiat un contract de ucenicie cu aceeași persoană anterior momentului semnării
unui alt contract de ucenicie cu respectiva persoană, nu beneficiază de subvenție.
Subvențiile pentru contracte de tip internship se pot solicita de către angajatori (definiți în art. 14 din
Legea nr. 53/2003) care nu sunt instituții sau autorități publice (conform definiției din Legea nr.
500/2002 și din Legea nr. 273/2006, cu modificările sale ulterioare). Angajatorii nu beneficiază de
subvenție dacă se solicită pentru același loc de muncă (sau același post):
U

U

•

Încadrarea unui al doilea absolvent de studii superioare care să efectueze stagiu, pe același post, în
baza unui contract de stagiu încheiat ca anexă la contractul individual de muncă.
• Contractul individual de muncă a încetat la inițiativa angajatorului după încetarea contractului de
stagiu.
Subvenții pentru angajarea șomerilor și a altor persoane vulnerabile se pot solicita de către:
U

U

•

Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, absolvenți ai instituțiilor de
învățământ (inclusiv din rândul persoanelor cu dizabilități), indiferent de nivelul educațional pe
care-l au acești absolvenți (art. 80 Legea nr. 76/2002).
• Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, șomeri care sunt în evidența
Agențiilor Județene de Ocupare a Forței de Muncă și care fac parte din următoarele categorii
de persoane: sunt în vârstă de peste 45 de ani, părinţi unici susţinători ai familiilor
monoparentale, șomeri de lungă durată, tineri NEET sau persoane cu dizabilități și pentru care
este nevoie ca perioada în care sunt angajați să fie de minim 18 luni (art. 85 Legea nr. 76/2002).
Subvențiile pentru șomerii părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentalesau pentru persoanele
șomere cu handicap vor fi acordate angajatorilor care beneficiază conform legii de aceste sume și dacă
persoanele respective nu mai au statutul de părinte unic susținător al familiilor monoparentale sau
persoană cu handicap (după caz) pe perioada în care a fost acordată subvenția respectivă sau perioada
obligatorie de menținere a raporturilor de muncă sau de serviciu.
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•

Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, șomeri care au mai puțin de
5 ani până la pensionare și pentru care este nevoie să se mențină relațiile contractuale de
angajare până când respectiva persoană îndeplinește criteriile de pensionare (art. 85 Legea nr.
76/2002).
Angajatorii care beneficiază de subvenții pentru încadrarea în muncă a oricărei categorii de persoane
menționate în articolele 80 și 85, în afară de șomerii care mai au 5 ani până la pensionare, și care încheie
raporturile de muncă sau de serviciu înainte de limita de timp impusă conform legii din motivele
menționate în cadrul paragrafului (2), art. 83, Legea nr. 76/2002, nu mai pot beneficia de o nouă
subvenție de la bugetul asigurărilor pentru șomaj timp de 2 ani de la data finalizării relației contractuale
de angajare.
•

Angajatorii (de inserție) care încadrează în muncă persoane tinere cu risc de marginalizare
socială și care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de
solidaritate, până la data expirării contractului respectiv.
Nu beneficiază de toate aceste subvenții, a) angajatorul care este obligat prin lege să încadreze în muncă
absolvenți din instituții de învățământ (numai pentru subvențiile din cadrul art. 80 Legea nr. 76/2002);
sau b) angajatorul care a lucrat cu aceste categorii de persoane în ultimii 2 ani; sau c) angajatorul a cărui
administrator/asociat (fie persoană fizică, fie persoană juridică) este administrator/asociat al altui
angajator care a beneficiat de cel puțin una dintre aceste facilități în ultimii 2 ani, însă a încetat
contractul prin demisie; sau d) angajatorul care este în insolvență, în procedură de executare silită,
reorganizare juridică, faliment, dizolvare, lichidare sau administrare specială, cu activitatea suspendată
sau care are activitatea restricționată la momentul în care au solicitat subvențiile.
Beneficiari program (țintă):
Angajatorii și categoriile de persoane pentru care sunt acordate granturile, drept: proaspăt absolvenți
(și, în același timp, persoane cu dizabilități), șomeri peste 45 de ani, șomeri părinți unici ai familiilor
monoparentale, șomeri de lungă durată, tineri NEETS șomeri, persoane cu dizabilități șomere, șomeri
care au mai puțin de 5 ani până la pensie, tineri cu risc de marginalizare socială, ucenici și stagiari.
Ucenicul poate fi orice persoană fizică cu vârsta cuprinsă între 16 și 25 de ani, care nu deține calificarea
necesară pentru a ocupa funcția pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă. Pentru
persoanele cu vârsta de 15 ani, este nevoie de acordul scris al părinților lor sau al reprezentanților legali.
Tânărulcu risc de marginalizare socială este persoana cu vârsta cuprinsă între 16 și 25 de ani care
îndeplinește condițiile stabilite pentru șomerul de la punctul IV, este înregistrat în evidența Agenției
Teritoriale de Ocupare a Forței de Muncă și care: a) se află în sistemul de protecție al copilului sau
provine din sistem sau b) are dizabilități sau c) nu are familie sau familia sa nu le poate asigura
întreținerea sau d) are copii în întreținere sau e) a executat una sau mai multe pedepse privative de
libertate, sau f) este o victimă a traficului uman.
Activități eligibile: angajarea persoanelor din grupurile țintă, înscrierea persoanelor în stadii de ucenicie
sau programe de tip internship (stagiu) derulate la locul de muncă.
Finanțare: Programul este finanțat din bugetul asigurărilor sociale pentru șomaj și din alte surse alocate
în conformitate cu prevederile legale.
Costuri eligibile: Costuri legate de forța de muncă
Valoarea și durata beneficiilor:
Valoarea subvențiilor oferite angajatorului pentru următoarele categorii (per persoană):
•
•
•

proaspăt absolvenți: 4,5 din indicatorul social de referință (2.250 RON)/ lună, timp de 12 luni;
proaspăt absolvenți din rândul persoanelor cu dizabilități: 4,5 din indicatorul social de referință
(2.250 RON)/ lună, timp de 18 luni;
șomeri cu vârsta de peste 45 de ani, șomeri părinți unici ai familiilor monoparentale, șomeri de
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lungă durată, șomeri din rândul tinerilor NEETS și a persoanelor cu dizabilități: 4,5 din indicatorul
social de referință (2250 RON)/ lună, timp de 12 luni, cu obligația de a menține raporturi de muncă
sau de serviciu timp de cel puțin 18 luni;
• șomer cu mai puțin de 5 ani până la pensionare: 4,5 din indicatorul social de referință (2.250 RON)/
lună, până când persoana îndeplinește condițiile de pensionare;
• ucenicii și stagiarii: 4,5 din indicatorul social de referință (2.250 RON)/ lună, pentru durata uceniciei
(între 12 și 36 de luni) / perioada de stagiu (6 luni, în afară de situația în care legei speciale prevăd o
altă perioadă);
• tineri cu risc de marginalizare socială: suma lunară este egală salariului de bază stabilit la momentul
angajării, însă nu mai mult de 4 ori valoarea indicatorului social de referință, până la data expirării
contractului de solidaritate.
Suma lunară va fi acordată/va trebui să fie solicitată de angajator în corespondență cu timpul efectiv
lucrat și cu perioada anuală de concediu aferentă ucenicului/stagiarului/șomerului sau persoanei
vulnerabile. Subvenția nu va trebui să dubleze finanțarea pentru oricare dintre stagiari.
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4. Programul anual de finanțare din sume defalcate din TVA a cheltuielilor curente ale căminelor
publice pentru persoane vârstnice, în cuantum de 10% din standardul de cost aferent căminelor
de bătrâni aprobat prin HG nr. 978/2015 (2018-2021)
Legislația asociată programului:
HG nr. 978/2015 din 16 Decembrie 2015 (publicată în Monitorul Oficial nr. 959/24 Decembrie 2015);
Ordinul MMJS nr. 1343/ 05 August 2016 (pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, de selectare și de
finanțare a cererilor de finanțare prin programul de interes național „Creșterea calității vieții
persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice”);
Ordonanța de urgență nr. 34/2016 pentru armonizarea legislației referitoare la finanțarea căminelor
pentru persoane vârstnice, drept servicii publice descentralizate (modificarea și completarea Legii nr.
17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice și a Legii nr. 195/2006 privind
descentralizarea); și cu privire la intervenția efectivă asupra nevoilor pe care persoanele vârstnice le au
în termeni de evaluare a nevoilor comunității și a planificării serviciilor sociale (modificarea și
completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice și a legii asistenței sociale
nr. 292/2011).
Scop: Creșterea calității vieții pentru persoanele vârstnice din centrele rezidențiale publice prin
menținerea/redobândirea unei vieți active și sănătoase și identificarea alternativelor de acordare a
serviciilor de îngrijire personală pentru persoanele vârstnice aflate pe listele de așteptare în vederea
internării în cămin
Obiective:
Obiective generale: Creșterea capacității căminelor pentru persoane vârstnice pentru dezvoltarea și
implementarea planurilor individualizate de asistență și îngrijire/ a planurilor de intervenție pentru
beneficiari și pentru a scurta perioada de rezolvare a cererilor în așteptare, identificând cu prioritate
soluțiile aferente serviciilor de îngrijire în comunitate și la domiciliul propriu.
Obiective specifice:
a) Asigurarea de personal specializat pentru revizuirea planurilor individualizate de asistență și de
îngrijire/ planurilor de intervenție pentru beneficiarii din căminele pentru persoanele vârstnice.
b) Implementarea măsurilor de recuperare/ reabilitare funcțională (psihică și fizică), de integrare/
reintegrare socială pentru asigurarea unei vieți active și independente
c) Implementarea managementului de caz pentru persoanele vârstnice aflate pe listele de
așteptare ale căminelor pentru persoanele vârstnice.
Durata programului: prima etapă a programului a avut loc în Septembrie-Octombrie-Noiembrie 2016.
Solicitanți eligibili: Autoritățile locale prin intermediul serviciilor publice de asistență socială care au în
subordine/ coordonează activitatea unor cămine pentru persoane vârstnice și care dispun de personal
specializat sub 60% din necesar și un grad de ocupare de peste 60%. De asemenea, unitățile care au
personal specializat în procent de 60% din totalul personalului sau mai mult sunt și ele eligibile, însă pot
solicita numai acoperirea cheltuielilor curente de funcționare.
Criterii de selecție:
Comisia înființată prin ordin ministerial (MMJS) evaluează, selectează și finanțează solicitările. În situația
în care dosarul nu este complet și nu se reușește finalizarea sa în perioada impusă, acest lucru conduce
la respingerea solicitării. Comisia verifică eligibilitatea solicitanților, dosarul de solicitare și cererea.
Beneficiari program (țintă):
Beneficiarii direcți ai programului – serviciile publice de asistență socială care au în
subordine/coordonează activitatea unor cămine pentru persoanele vârstnice (inclusiv căminele cu
autorizații provizorii de funcționare);
Beneficiarii indirecți ai programului – persoanele vârstnice dependente (conform definiției din Legea nr.
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17/2000 republicată, cu modificările și completările ulterioare), respectiv: a) nu au familie sau nu sunt în
întreținerea unei persoane (unor persoane) obligate să le întrețină; b) nu dețin o locuință și nici
posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza propriilor resurse; c) nu realizează venituri proprii
sau au venituri insuficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; d) nu se pot gospodări singure sau au
nevoie de îngrijire specializată; e) se află în imposibilitatea de a-și îndeplini nevoile socio-medicale din
cauza bolii sau stării fizice și mentale de care suferă.
Activități eligibile:
▪

Revizuirea planurilor de intervenţie/planurilor individualizate de asistenţă şi îngrijire pentru
beneficiarii din căminele pentru persoane vârstnice și implementarea măsurilor prevăzute în aceste
planuri;
▪ Re-evaluarea anuală a nevoilor beneficiarilor sau ori de câte ori este nevoie de către personalul
specializat (asistent social, medic, asistentă medicală, psiholog, kinetoterapeut, psihopedagog,
ergoterapeut) care se va materializa în realizarea unui plan individualizat revizuit și a unui raport
lunar cu privire la monitorizarea serviciilor. Aceste documente vor fi transmise către serviciile
publice locale de asistență socială
▪ Implementarea metodei managementului de caz pentru persoanele vârstnice rezidente în cămin,
precum și pentru persoanele vârstnice de pe listele de așteptare. Pentru persoanele vârstnice din
cămin, activitățile se referă la monitorizare planului individualizat pe baza unei fișe referitoare la:
starea de sănătate și tratamentele efectuate, serviciile de recuperare/ reabilitare funcțională,
serviciile pentru integrarea/ reintegrarea socială. În timp ce pentru persoanele vârstnice de pe listele
de așteptare ale căminelor pentru care s-a derulat o evaluare inițială complexă, se numește un
responsabil de caz din cadrul căminului, iar persoanele au prioritate în accesarea serviciilor de
îngrijire în comunitate/ la domiciliu.
Finanțare: programul este finanțat de la bugetul de stat prin intermediul bugetului MMJS, în intervalul
de timp aprobat (9.000.000 RON).
Cheltuielile curente sunt asigurate în conformitate cu principiul subsidiarității în ordinea următoare: a)
venituri proprii încasate din contribuțiile persoanelor vârstnice sau ale susținătorilor lor legali; b) sume
de la bugetul local; c|) sume de la bugetul de stat – în completarea cuantumului din sume defalcate din
taxa pe valoarea adăugată, până la un procent maxim de 10% din necesarul stabilit anual de MMJS în
baza standardelor minime de cost aprobate.
Costuri eligibile: în cazul căminelor publice pentru persoanele vârstnice autorizate care demonstrează
faptul că au mai puțin de 60% personal specializat din totalul personalului (inclusiv posturile libere, în
conformitate cu organigrama căminului), sunt eligibile costurile de personal și cele de
funcționare/operare. Altfel, sunt eligibile numai cheltuielile curente de funcționare.
Valoarea și durata beneficiilor:
Căminele publice pentru persoanele vârstnice cu mai puțin de 60% personal specializat din totalul
personalului: suma maximă primită ca finanțare a programului nu poate depăși 50% din standardul
minim de cost/ per beneficiar/ per lună, conform capacității căminului, din care:
U

U

a) minim 30% din standardul minim de cost pentru acoperirea costurilor salariale ale personalului
specializat;
b) restul, până la 50% din standardul minim de cost, pentru acoperirea altor cheltuieli curente de
funcționare.
Suma total finanțată este echivalentă cu maxim 50% din standardul minim de cost. Suma solicitată
pentru cheltuielile legate cu personalul specializat reprezintă minim 60% din suma totală (echivalentă cu
30% din standardul minim de cost) și restul de până la 100% din sumă va fi alocat cheltuielilor curente
de funcționare.
Căminele publice pentru persoanele vârstnice cu 60% sau peste 60% personal specializat din totalul
U
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personalului: suma maximă primită din finanțarea programului nu va putea depăși 20% din standardul
minim de cost/ per beneficiar/ per lună în conformitate cu capacitatea căminului.
U

Standardul minim de cost/ per beneficiar/ per an la nivel național pentru servicii sociale pentru
persoanele vârstnice este de 23.784 RON, în timp ce standardul minim de cost pentru serviciile de
îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice depinde de gradul lor de dependență (15.600 RON (I),
11.700 RON (II), 7.800 RON (III)).
U

U

Maxim 3 luni (Septembrie, Octombrie, Noiembrie 2016).
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5. Program de Interes Național „Creșterea capacității serviciilor publice de asistență socială din
unele unități administrativ-teritoriale” aprobat prin Hotărârea de guvern nr. 427/2018
Legislația asociată programului: Hotărârea de guvern nr. 427/2018, Ordinul MMJS nr. 1902/12.07.2018
pentru aprobarea metodologiei de evaluare și selecție a cererilor de finanțare prin programul de interes
național (publicat în Monitorul Oficial nr. 814/24 sept. 2018)
Scop: Programul furnizează suportul tehnic necesar autorităților administrației publice locale din
comunele în care nu s-au înființat servicii publice de asistență socială sau nu sunt acreditate pentru
implementarea politicilor sociale din domeniul protecției copiilor, familiei, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu dizabilități și altor categorii de persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.
Obiective:
Obiectiv general: Consolidarea capacității serviciilor publice de asistență socială de la nivelul comunelor
prin susținerea din bugetul de stat, prin intermediul bugetului MMJS, a salariului unui asistent social
Obiective specifice:
▪

Suportul acordat autorităților publice locale pentru a îndeplini atribuțiile de organizare, administrare
și furnizare de servicii de asistență socială, cel puțin a serviciilor de asistență comunitară.
▪ Asigurarea salariului a 1.000 de asistenți sociali din unitățile administrativ teritoriale de la nivelul
comunei, unde nu există serviciu public de asistență socială înființat/acreditat.
Durata programului: 2018 – 30. 11.2020
Solicitanți eligibili:
Autoritățile administrației publice locale de la nivel de comună care, la data depunerii solicitării de
finanțare, nu dispun de un certificat valid de acreditare (Legea nr. 197/2012), însă au solicitat unul.
Pentru a evita dubla finanțare, în cadrul programului de interes național (PIN), unitățile administrativteritoriale nu vor fi eligibile pentru finanțarea aceluiași tip de intervenție (angajarea asistenților sociali)
în cadrul proiectelor implementate cu ajutorul fondurilor europene sau din alte surse de finanțare.
Criterii de selecție:
Comisia înființată prin ordin ministerial (MMJS) evaluează și selectează cererile de aplicare. Regula
„primul venit, primul servit” este utilizată pentru a înregistra și analiza cererile. În situația în care dosarul
nu este completat în perioada impusă, cererea va fi respinsă. Comisia va verifica eligibilitatea
solicitanților, dosarul de solicitare a finanțării și cererea (obiectivul finanțării, eligibilitatea activităților,
bugetul proiectului, încadrarea activităților solicitantului în conformitate cu activitățile și indicatorii
programului).
Beneficiari program (țintă):
Persoanele în dificultate din cadrul comunităților în care nu există servicii publice de asistență socială și
care vor beneficia de aceste servicii; evaluarea inițială, inclusiv consilierea și informarea cu privire la
riscurile sociale și la drepturile de protecție socială de care pot beneficia; consilierea necesară cu privire
la depășirea dificultăților, precum și implementarea măsurilor cuprinse în planul de intervenție, prin
intermediul serviciului de asistență comunitară.
Activități eligibile: asigurarea salariului asistentului social din serviciul public de asistență socială
organizat la nivel de comună pentru o perioadă de maxim 24 de luni.
Finanțare: programul este finanțat de la bugetul de stat, prin intermediul bugetului MMJS, în cadrul
limitelor financiare aprobate (89.216,4 mii RON), din care: a) 12.821,14 mii RON – 2018, b) 44.608,2 mii
RON – 2019, c) 31.787,06 mii RON – 2020.
Costuri eligibile: Costuri de personal pentru asistenții sociali responsabili de sarcinile menționate de art.
47, Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare. Costurile sunt eligibile dacă:
a) sunt legate de luna care urmează semnării contractului;
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b) sunt incluse în bugetul SPAS/ aparatului specializat al primarului;
c) sunt reale, susținute de documente justificative, își aduc contribuția la obținerea scopului programului
și sunt înregistrate în contabilitatea solicitantului.
Valoarea și durata beneficiilor:
Comisia de evaluare propune suma pe baza algoritmului de calcul prevăzut în cap. III, secțiunea 3.1.
Suma maximă pe care o poate solicita o comună prin acest program este egală sau mai mică decât nr. de
luni pentru care salariul brut de bază al asistentului social trebuie multiplicat cu 3.717 RON/ lunar.
Salariul a fost estimat prin includerea contribuțiilor obligatorii la asigurările sociale și a impozitului pe
venit.
Programul se derulează pe o perioadă de 2 ani de la data încheierii contractului de finanțare, însă nu va
depăși data de 30 Noiembrie 2020 (cererile de finanțare se pot depune până în Iulie 2020).
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6. Program de Interes Național "Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice
dependente” aprobat prin HG nr. 427/2018
Legislația asociată programului: Hotărârea de guvern nr. 427/2018, Ordinul MMJS nr. 1902/12.07.2018
pentru aprobarea metodologiei de evaluare și selecție a cererilor de finanțare prin programul de interes
național (publicat în Monitorul Oficial nr. 814/24 sept. 2018)
Scop: Creșterea calității vieții pentru persoanele vârstnice dependente, singure sau a căror familii nu pot
asigura îngrijirea prin menținerea autonomiei acestora pentru cât mai mult timp posibil, într-un mediu
adaptat nevoilor lor, prevenind agravarea situației de dependență și a instituționalizării.
Obiective:
Obiectiv general: Dezvoltarea rețelei publice de servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele
vârstnice dependente;
Obiective specifice:
a) dezvoltarea unei rețele publice pentru servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice
dependente care se încadrează într-una dintre situațiile prevăzute de art. 9 par. (2) din Legea nr.
17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
b) implementarea managementului de caz pentru persoane vârstnice dependente și a principiului
proximității prin respectarea priorității serviciilor de îngrijire la domiciliu și în comunitate față de
îngrijirea de tip rezidențial.
Durata programului: 2018 – 30. 11.2020
Solicitanți eligibili: servicii publice de asistență socială acreditate/asociații de dezvoltare intercomunitară care au obținut licența pentru prestarea de servicii de îngrijire la domiciliu, respectiv servicii
de asistență comunitară, până la data încheierii contractului de finanțare și care nu dețin și nici nu au în
subordine asemenea servicii publice organizate la nivelul unităților administrativ teritoriale.
Criterii de selecție:
Comisia înființată prin ordin ministerial (MMJS) evaluează și selectează cererile de aplicare. Regula
„primul venit, primul servit” este utilizată pentru a înregistra și analiza cererile. În situația în care dosarul
nu este completat în perioada impusă, cererea va fi respinsă. Comisia va verifica eligibilitatea
solicitanților, dosarul de solicitare a finanțării și cererea (obiectivul finanțării, eligibilitatea activităților,
bugetul proiectului, încadrarea activităților solicitantului în conformitate cu activitățile și indicatorii
programului).
Beneficiari program (țintă):
Persoanele în vârstă dependente care se încadrează într-una dintre situațiile prevăzute de art. 9 par. (2)
din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, respectiv: a) nu au venituri și nici susținere; b) sunt beneficiari ai venitului minim
garantat sau au un venit care este sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzut de
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/2009, aprobată de Legea nr. 196/2009, cu modificările
ulterioare; c) venitul susținătorilor legali ai persoanei vârstnice conform definiției de la paragraful b) este
mai mică decât suma prevăzută în acel paragraf.
Activități eligibile: 1) servicii de îngrijire personală (pentru cămine) și 2) managementul de caz, evaluare
inițială, revizuirea planurilor individualizate de asistență și a planurilor de intervenție și implementarea
măsurilor prevăzute în acestea (pentru unități de îngrijire la domiciliu sau pentru servicii de asistență
comunitară)
Finanțare: programul este finanțat de la bugetul de stat prin intermediul bugetului MMJS, în limitele
financiare aprobate (25.184,32 mii RON), din care: a) 3.200,50 mii RON – 2018, b) 12.592,16 mii RON –
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2019, c) 9.391,65 mii RON – 2020.
Costuri eligibile: cheltuielile pentru furnizarea de servicii de îngrijire personală (1) și/ sau costuri de
personal pentru asistenții sociali care implementează activitățile descrise mai sus (2). Costurile trebuie
să fie sub sumele maxime menționate în cadrul secțiunii 3.1.
Costurile sunt eligibile dacă:
a) sunt legate de luna care urmează semnării contractului;
b) sunt incluse în bugetul SPAS/aparatului specializat al primarului;
c) sunt reale, susținute de documente justificative, își aduc contribuția la obținerea scopului programului
și sunt înregistrate în contabilitatea solicitantului.
Valoarea și durata beneficiilor:
Comisia de evaluare propune suma pe baza algoritmului de calcul prevăzut în cap. III, secțiunea 3.1.
Programul se derulează pe o perioadă de 2 ani de la data încheierii contractului de finanțare, însă nu va
depăși data de 30 Noiembrie 2020 (cererile de finanțare se pot depune până în Iulie 2020).
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7. Program de acordare a subvențiilor pentru asociații și fundații românești cu personalitate
juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr. 34/1998
Legislația asociată programului:
Legea nr. 34/1998 (publicată în Monitorul Oficial nr. 29/27 Ian. 1998), norme metodologice (H.G.
1.153/2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 756/28 Nov. 2001, cu modificările și completările aduse de
H.G. nr. 942/2005, H.G. nr. 1.217/2008, H.G. nr. 725/2016 și de H.G. nr. 619/2017)
Scop:
Programul subvenționează entitățile din România cu personalitate juridică (asociații/fundații/culte
acreditate ca furnizori de servicii sociale), care au înființat și administrează unități de asistență socială
pentru persoane care sunt îndreptățite să beneficieze de aceste servicii, în conformitate cu prevederile
legale.
Durata programului: 2001 - prezent
Solicitanți eligibili: asociații/fundații/culte acreditate ca furnizori de servicii sociale, care îndeplinesc
următoarele condiții: a) sunt entități juridice românești fără scop patrimonial, înființate în conformitate
cu legea; b) furnizează de cel puțin 12 luni servicii de asistență socială în unități de asistență socială; c)
pentru persoanele care nu își permit să-și îndeplinească anumite nevoi sociale sau să-și dezvolte
propriile capacități și competențe necesare integrării sociale, ca urmare a unor motive economice, fizice,
fiziologice și sociale.
Criterii de selecție: Comisia stabilită de MMJS/consiliul local selectează entitățile pe baza următoarelor
criterii:
a) justificarea unităţii de asistenţă socială pentru care se solicită subvenţia, în raport cu necesităţile şi
priorităţile de asistenţă socială ale comunităţii;
b) proporția serviciilor de asistență socială din totalul celorlalte servicii/ activități pe care le prestează;
c) resursele materiale și umane corespunzătoare furnizării de servicii de asistență socială;
d) nivelul de resurse financiare care se intenționează a fi cheltuit pentru furnizarea de servicii de
asistență socială;
e) experiența entității finanțate în domeniul serviciilor de asistență socială;
f) contribuția partenerilor în ceea ce înseamnă dezvoltarea serviciilor de asistență socială, dacă sunt
încheiate acorduri sau contracte de parteneriat.
Beneficiari program (țintă):
Persoanele care, ca urmare a unor motive economice, fizice, fiziologice și sociale, nu își permit să-și
îndeplinească anumite nevoi sociale sau să-și dezvolte propriile capacități și competențe necesare
integrării sociale
Activități eligibile: furnizarea de servicii de asistență socială și alte activități legate de această activitate
Finanțare:
Două tipuri de subvenții în limitele financiare aprobate, acordate suplimentar resurselor financiare
proprii pentru serviciile de asistență socială furnizate:
1) subvenții de la bugetul de stat (AJPIS), prin intermediul bugetului MMJS, dacă activitățile finanțate
sunt adresate persoanelor din mai multe județe din țară,
2) subvenții de la bugetul consiliului local, dacă activitățile finanțate sunt adresate persoanelor dintr-un
singur județ, respectiv din București.
Subvențiile sunt oferite pe baza convenției încheiate între entitatea furnizoare de servicii de asistență
socială și MMJS sau consiliul local.
Costuri eligibile: subvenții pentru:
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a) costuri de personal pentru personalul de specialitate pentru îngrijire și asistență, respectiv personal
de specialitate și auxiliar;
b) costuri cu hrana pentru beneficiarii cantinelor sociale/altor servicii de acordare a hranei, precum și
beneficiarii centrelor rezidențiale;
(c) costuri pentru carburanții necesari serviciilor de transport pentru centrele de zi, unitățile de îngrijire
la domiciliu și cantinele sociale;
d) cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, alimentare cu apă, canalizare, salubrizare,
poștă, telefonie și internet.
Valoarea și durata beneficiilor:
Nivelul mediu lunar al subvenției pentru fiecare persoană asistată este aprobat de guvern (la
propunerea MMJS) în cazul finanțării prin intermediul bugetului de stat sau al consiliului local. Nivelul
aprobat nu poate depăși costurile medii lunare de întreținere per persoană asistată în unitatea de
asistență socială cu un profil similar.
Perioada maximă de valabilitate a convenției este de un an (de la 1 ianuarie la 31 decembrie a anului
curent) și poate fi provizorie (1 lună) sau definitivă (maximum 12 luni).

125

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
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