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1. Context general
Raportul este parte a unui proiect amplu de suport tehnic acordat în vederea îmbunătățirii sistemelor
de date administrate de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS) și de către structurile aflate
în coordonarea sa și a dezvoltării capacității de monitorizare și evaluare (M&E). Sunt 3 componente
ale sistemului de M&E adresate de proiect, dintre care două sunt relevante și pentru acest raport:
1. Sistemul de M&E al Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei (SNISRS);
2. Sistemul de indicatori de incluziune socială privind programele implementate de MMJS;
3. Setul central de indicatori cheie de incluziune socială: un set redus de indicatori înalt relevanți
pentru România, selectați dintre indicatorii SNISRS, conceput astfel încât să înlocuiască setul de
indicatori adoptat prin HG 488/2005.
Un prim raport de cercetare a fost elaborat în mai 2019 și a acoperit în special componenta 1,
propunând un sistem M&E al SNISRS 2015-2020. În cadrul aceluiași raport, a fost propusă și o primă
versiune a setului central de indicatori cheie de incluziune socială (componenta 3).
Raportul de față abordează reformarea modului în care datele colectate de MMSJ și structurile aflate
în coordonarea acestuia sunt organizate și raportate public (componenta 2). Adițional, propune
varianta finală a setului central de indicatori cheie de incluziune socială (componenta 3), cristalizată
în urma consultării tuturor factorilor interesați.
MMJS a organizat două ateliere de lucru pentru discutarea setului central de indicatori cheie de
incluziune socială, în cadrul celui mai recent dintre acestea fiind supus discuției și sistemul de indicatori
de program. Toate sugestiile și recomandările participanților au fost încorporate în versiunea actuală
a raportului.

2. Sistemul de indicatori de program
2.1. Obiectivele analizei
Proiectul adresează acele probleme de raportare a datelor privind programele MMSJ care pot fi
corectate prin modificarea formatelor de raportare, capitalizând stocul de date deja existent și în parte
publicat (unele date nu sunt publicate, dar sunt disponibile). În vederea creșterii disponibilității,
calității și relevanței datelor privind programele și intervențiile derulate și a dezvoltării unui cadru
unificat și mai complet de informații, în care datele despre beneficiari și sume cheltuite să fie
îmbunătățite, pe de o parte, și completate cu alte informații relevante, proiectul oferă: (i) linii
directoare pentru un sistem de raportare a datelor unificat între diferitele instituții implicate și de o
calitate mai ridicată; (ii) o listă completă de indicatori, cu definiții și toate celelalte aspecte practice
necesare pentru calcularea acestora (metadate); (iii) suport tehnic pentru crearea unei baze de date
pentru noul sistem de M&E; (iv) un raport care detaliază punctele anterioare.
Proiectul urmărește următoarele obiective:
o Creșterea gradului de disponibilitate a datelor culese, respectiv procentul de date care sunt
raportate și diseminate;
o Creșterea calității și relevanței informațiilor prezentate;
o Contextualizarea indicatorilor prezentați cu informații tehnice privind interpretarea lor, limite ale
relevanței (metadate);
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o Consolidarea capacității indicatorilor de a furniza dovezi privind performanțele și rezultatele
intervențiilor: reconsiderarea indicatorilor utilizați în prezent pentru a îmbunătăți capacitatea de
înțelegere a acestor aspecte-cheie ale programelor;
o Asigurarea unui format standard de prezentare a datelor, creșterea nivelului de integrare și
coordonare a proceselor de raportare la nivelul tuturor instituțiilor implicate;
o Acordarea de suport în vederea îmbunătățirii utilizării datelor: promovarea formatelor deschise de
prezentare a datelor și a instrumentelor analitice, precum tabelele, graficele, și hărțile, care ar
permite vizualizarea dinamicii, distribuției teritoriale și alți indicatori contextuali, ori de câte ori
este posibil.
Sistemul de indicatori de program se referă la intervențiile și programele implementate în mod rutinier
de MMJS, așadar nu și proiectele temporare, cu caracter singular sau discontinue, precum cele
finanțate prin fondurile europene sau altele similare. Sistemul de indicatori de program, cum va fi
numit în acest raport ansamblul sistemului de monitorizare a programelor MMJS, este în acest
moment extrem de fragmentat între diferitele instituții și departamente /compartimente ale aceleiași
instituții, responsabile pentru colectarea, centralizarea și publicarea datelor.
Sistemul va acoperi principalele domenii aflate în coordonarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale:
Ocuparea Forței de Muncă, Pensiile, Asistența Socială (machete separate de date sunt oferite pentru
domeniile „Servicii Sociale” și „Transferuri Sociale”), Protecția Copiilor, și Protecția Persoanelor cu
Dizabilități. O fișă informativă este creată pentru fiecare indicator propus și prezentată într-o filă de
prezentare dedicată („metadate”).

2.2. Activități derulate
Pentru a atinge obiectivele propuse, au fost derulate următoarele activități:
o Analiza rapoartelor publicate de MMJS și instituțiile din coordonare;
o Identificarea problemelor legate de calitatea, adecvarea și relevanța raportării datelor, pe baza
comparației dintre informațiile prezentate în fișe, pe de o parte, și obiectivele și standardele noului
sistem de M&E, pe de altă parte;
o Identificarea unor îmbunătățiri posibile cu privire la cantitatea de date relevante raportată;
anumite date pot fi identificate ca disponibile, chiar dacă nu sunt publicate (de exemplu, ele apar
doar ca dezagregări, nu ca indicatori de sine stătători);
o Pregătirea listelor de indicatori;
o Pregătirea informațiilor suplimentare despre aceștia, fișele de indicatori fiind prezentate într-o filă
dedicată în Excel Microsoft pentru fiecare domeniu, cu „metadate’’;
o Determinarea tipului de date necesare din surse „externe” de cele ale MMSJ (date INS).
o Propunerea unui șablon de prezentare a datelor, cu noua structura dorită a indicatorilor pentru
fiecare domeniu;
o Prezentarea primelor rezultate într-un atelier de lucru cu reprezentanții instituțiilor care furnizează
și administrează datele, precum și cu reprezentanți ai celor mai importanți utilizatori ai datelor;
o Ajustarea formatului de prezentare a datelor ca urmare a atelierului de lucru;
o Pregătirea raportului final privind noul sistem de indicatori de program.

8

2.3. Necesitatea de restructurare a modului de
raportare a datelor privind programele MMJS
Studiul de fundamentare pentru Strategia Naţională privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei
(Banca Mondială, 2015) a identificat o abordare de tip ’silo’ a activității proprii în cadrul instituțiilor
publice, în general, și în cadrul celor care furnizează servicii, în particular. Acest diagnostic se referă la
faptul că multe servicii și programe sunt livrate separat de alte intervenții, ignorând necesitatea de
coordonare și de integrare. La rândul lor, procesele de administrare și raportare a datelor reflectă
această deficiență strategică. Analizele de structură și fluxuri de informație indică faptul că funcțiile
de M&E sunt fragmentate atât între sectoarele de politici cât și la nivel intra-sectorial, respectiv între
departamente, agenții și autorități aflate sub coordonarea MMJS.
Rapoartele prezentate de MMSJ pe site-ul propriu sub diferite etichete precum „buletin statistic”,
„date statistice”, „incluziune socială – date statistice” provin în principal din următoarele baze și
registre de date:
o Baza de date a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) cu date lunare sau
trimestriale despre transferuri financiare și finanțarea serviciilor sociale;
o Date anuale culese suplimentar de Ministerul Muncii și Justiției Sociale - Direcția Serviciilor Sociale
(MMJS-DSS) privind serviciile legate de implementarea legii de marginalizare socială și, de
asemenea, legate de serviciile furnizate sub eticheta generică de "incluziune socială" (servicii
pentru persoanele în vârstă, pentru persoanele sărace și pentru persoanele fără adăpost);
o Date culese trimestrial și anual de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD)
cu privire la protecția persoanelor cu dizabilități;
o Date statistice culese trimestrial și anual de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor
Copilului și Adopție (ANPDCA) despre diferite subiecte, precum: Serviciile de prevenire a separării
copiilor de părinţi, Copii abandonați în maternități și alte unități medicale, Situații de abuz, neglijare
și exploatare a copiilor, Copii în sistemul de protecție specială, Situația copiilor care au săvârșit
fapte penale, Situația adopțiilor;
o Raportul de activitate al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) cu privire
la rezultatele anuale ale Programului Național de Ocupare;
o Datele anual colectate și centralizate de Moinisterul Muncii și Justiției Sociale cu privire la Ocupare,
Mobilitate, Șomaj și Protecția Șomerilor;
o Date colectate/ centralizate lunar și anual de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) despre
schemele de pensionare;
o Unii indicatori contextuali privind situația demografică și date privind salariile, PIB și alte informații
economice furnizați de Institutul Național de Statistică.
Deși MMJS publică periodic o mulțime de indicatori pe site-ul său web, aceștia au mai multe
neajunsuri, dintre care aici enumerăm doar câteva esențiale: (i) indicatorii sunt publicați pe site-ul
web într-un mod nestructurat (indicatorii pot fi găsiți în paginile denumite „Statistică”, „Date
statistice”, „Studii” etc.), îngreunând identificarea indicatorilor de interes de către utilizatori, (ii)
indicatorii nu sunt întotdeauna dezagregați geografic, deși datele brute ar permite acest lucru (și nu
sunt aproape niciodată dezagregați la nivel de localitate), (iii) datele sunt prezentate în moduri care le
fac dificil de folosit de către analiștii de date (de exemplu, aproape întotdeauna sunt în format PDF și
în documente Word lungi; chiar dacă sunt în format Excel, folosirea ulterioară este foarte dificilă), (iv)
definițiile și sursele datelor nu sunt clar și sistematic descrise, (v) datele pentru ani/trimestre/luni
specifice sunt uneori dificil de identificat în documente diferite și (vi) graficele și tehnicile de vizualizare
sunt folosite rar și adeseori inadecvat (pentru o enumerare mai detaliată a problemelor, vezi mai jos).
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O trecere în revistă mai detaliată a datelor oferite de aceste surse relevă o serie de carențe:
o Nu există, cu puține excepții, o legătură explicită la strategiile și politicile guvernului, MMJS și
instituțiile coordonate/subordonate; beneficiile și serviciile par a fi livrate într-o manieră autosuficientă, cu puține referiri la obiectivele mai largi de politici (cu excepția rapoartelor privind
șomajul, care fac o evaluare a progreselor înregistrate în raport cu obiectivele stabilite în Planurile
Anuale de Ocupare a Forței de Muncă);
o Nu se poate stabili dacă fluctuațiile indicatorilor privind numărul de beneficiari reflectă modificările
în ceea ce privește disponibilitatea programelor (ofertă) sau nevoia la nivelul populației (cerere)
sau alte modificări cum ar fi cele în structura demografică;
o Valoarea relativă a beneficiilor nu este estimată, în ciuda disponibilității unor metode simple, cum
ar fi raportarea nivelului la indicatori ai standardului de viață, precum salariul minim sau mediu;
o Accentul este pus pe valorile actuale a indicatorilor de performanță a programelor, cu puține
informații despre dinamica istorică. Chiar și atunci când sunt prezentate tendințele, există rareori
indicații privind anii în care au fost implementate reforme, prin urmare comparabilitatea datelor
în timp a fost afectată;
o Nu există evidențe asupra indicatorilor disponibili relevanți pe teme sau subteme, indiferent de
sursa datelor și tipul de program. De exemplu, informații privind intervențiile care susțin
persoanele cu dizabilități sunt disponibile în arhivele ANPIS privind beneficiile financiare pentru
persoane cu dizabilități, în arhivele MMLS privind serviciile sociale pentru persoanele vârstnice
dependente, în arhivele ANPD privind serviciile sociale dedicate, în arhivele ANPDCA privind copiii
din sistemul de protecție, inclusiv cei cu dizabilități, și în arhiva CNPP cu privire la persoanele
pensionate dependente. Cu toate acestea, nu există nicio legătură între aceste surse de date
diferite. Prin urmare, gruparea lor sub eticheta „dizabilitate” nu este întotdeauna corectă;
o Defalcări detaliate pe grupurile vulnerabile care beneficiază de intervenții sunt prezentate selectiv,
dincolo de grupul-țintă generic al fiecărui program. Alte categorii și sub-grupuri pot fi
relevante/acoperite prin program, fără ca ele să fie principalele grupuri-țintă ale programelor
(precum cele derivate din dezagregările referitoare la dizabilitate și etnicitate);
o Datele la nivel de localitate sau de județ sunt culese /raportate numai pentru indicatori specifici,
în ciuda faptului că furnizarea de servicii sociale este în mare parte descentralizată. Puținele
informații teritoriale disponibile sunt de obicei limitate la nivelul județului. În unele cazuri există
un decalaj între datele culese cu privire la nevoi, care sunt uneori adunate la nivel de localitate (de
exemplu, persoane marginalizate) și cu privire la servicii, care sunt adunate în principal la nivel
județean;
o Uneori sunt emise valori contradictorii pentru aceiași indicatori, de exemplu estimările diferite
privind numărul de copii cu dizabilități raportat de ANPD și ANPDCA, fără ca utilizatorilor să le fie
oferite explicații metodologice privind aceste contradicții;
o Micro-datele despre servicii și beneficiarii individuali nu sunt disponibile pentru publicul larg.
Accesul poate fi asigurat pe baza cererilor de date oficiale, dar, deoarece informațiile privind
structura bazelor de date nu sunt ușor accesibile, solicitanții au dificultăți în a identifica ce date
sunt disponibile și în ce format;
o Persoanele responsabile cu prelucrarea datelor la nivel central raportează deficiențe în capacitatea
furnizorilor locali de date de a furniza informațiile cerute; problemele sunt parțial generate de
sistemele de culegere a datelor, în formate insuficient standardizate, care să condiționeze și filtreze
opțiunile respondenților;
o Deși, în general, sunt disponibile instrucțiuni clare pentru completarea diverselor fișe de
monitorizare la nivel județean, nu se poate spune același lucru despre instrucțiunile transmise la
nivel de localitate/furnizor cu privire la culegerea datelor, ceea ce poate afecta fiabilitatea și
validitatea estimărilor;
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o O mare parte a informațiilor este culeasă/ raportată utilizând ca perioadă de referință anumite zile
sau luni ale anului (de exemplu, ultima zi din decembrie, luna a 6-a sau ultima lună a anului), chiar
și în cazul datelor pentru care utilizarea mediilor anuale sau a altor indicatori agregați ar fi mai
adecvată. De asemenea, utilizarea unor perioade de referință diferite face mai dificilă comparația
între valorilor unor indicatori privind diferite programe;
o Datele privind unele programe sunt culese prin mai multe fișe: date diferite despre beneficiarii
VMG sunt culese prin rapoarte lunare ale ANPIS și prin fișe anuale de marginalizare socială ale
MMJS. Serviciile sociale sunt documentate prin mai multe fișe. Acest fapt duce la suprapuneri de
sarcini și supraîncărcarea activității furnizorilor de date la nivel teritorial (DGASPC, SPAS, AJPIS);
o Instrumentele de vizualizare sunt folosite rar și în mod nestandardizat, ca parte a rapoartelor de
activitate trimestriale și anuale (fiind utilizate în special în cadrul celor anuale) și uneori în mod
eronat.
Se poate conchide că deficitele apar în principal din atenția insuficientă acordată procesului de
gestionare a datelor cu privire la (i) urmărirea performanțelor și a rezultatelor politicilor, (ii)
coordonarea dintre domeniile politicilor și instituțiile responsabile, (iii) prezentarea datelor în formate
care să poată fi utilizate ușor de către părțile interesate interne, cum ar fi factorii de decizie și furnizorii
de servicii, și de către părțile interesate externe, cum ar fi cercetătorii, sectorul non-guvernamental,
organizațiile internaționale, sau reprezentanții beneficiarilor finali. Pe scurt, informațiile nu sunt
organizate în prezent cu o perspectivă clară asupra scopului final: responsabilizarea și învățarea.

2.4. Principii de selecție a indicatorilor
O serie de criterii de selecție a indicatorilor au fost utilizate pentru a ghida analiza, pornind de la
obiectivele fixate:
o Trebuie selectați indicatori de calitate ridicată: principiile precum validitatea, fiabilitatea,
măsurabilitatea, natura obiectivă, disponibilitatea, replicabilitatea și alte principii conexe,
discutate de obicei în literatura de specialitate despre M&E, ar trebui să joace un rol cheie în
proiectarea sistemului și în selectarea indicatorilor;
o Capacitatea de a analiza indicatorii în mod dinamic ar trebui, de asemenea, să joace un rol central
în selectarea indicatorilor;
o Distribuția teritorială ar trebui inclusă ca o defalcare centrală a cât mai multor indicatori posibil și
valorile ar trebui să fie făcute publice, cu efortul de a include și distribui datele la cele mai scăzute
niveluri teritoriale disponibile 1;
o Relevanța pentru procesele de elaborare a politicilor, inclusiv a strategiilor, a planurilor de acțiune
și a planurilor de activitate, ar trebui să fie pusă în prim-planul considerentelor metodologice care
orientează selectarea indicatorilor. Indicatorii trebuie să fie importanți din punct de vedere
programatic.
o Indicatorii trebuie să fie centrați pe beneficiari. Acest principiu determină nevoia de a privi în mod
constant la numărul de persoane/ familii/ gospodării, așadar de a extinde raportarea dincolo de
sumele cheltuite și tipurile/numărul de activități desfășurate. Acest considerent este deosebit de
important în cazul serviciilor sociale, unde dosarele administrative urmăresc uneori doar numărul
de activități desfășurate și nu numărul efectiv de beneficiari individuali 2;
Participanții la seminarul de consultare au indicat faptul că în acest moment nu există capacitate administrativă
pentru a prezenta datele la nivel de localitate, și au dat ca exemplu faptul că nu sunt actualizate codurile SIRUTA
în bazele de date sursă.
2
Implementarea consecventă a acestui principiu al centrării pe beneficiar presupune schimbări în modul de
colectare și centralizare a datelor, dificil de realizat în cadrul mandatului mai limitat al acestui proiect.
1
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o Indicatorii ar trebui să includă defalcări pe diferite grupuri vulnerabile. Măsurile de activare a
muncii, de exemplu, includ deja unele dezagregări privind romii, tinerii care ies din îngrijire și alte
grupuri vulnerabile. Mai multe defalcări de acest tip ar trebui promovate ori de câte ori datele
permit;
o Indicatorii trebuie să se concentreze pe rezultate și efecte, atunci când acestea pot fi măsurate;
o Sistemul de prezentare a datelor ar trebui să fie transparent, standardizat și să includă definiții și
instrucțiuni de utilizare clare, convenite de comun acord de către toate părțile implicate.

2.5. Structura machetelor de prezentare a datelor
Datele pentru fiecare sector sunt prezentate într-un document Excel, în care fiecărui indicator îi este
alocată o filă (pentru vizualizare, deschideți Anexele 1-6). Formatele de prezentare prevăd:
o O filă/sheet cu Lista indicatorilor de program pentru care sunt oferite tabele;
o O filă/sheet cu Alte informații statistice (indicatori contextuali) pentru a calcula indicatori mai
relevanți pornind de la indicatorii cu frecvențe absolute, respectiv frecvențe relative: date
demografice pentru a calcula procentaje în populația totală, date privind anumite repere de venit,
precum nivelul salariilor, pentru a calcula raportul anumitor cuantumuri față de acestea, date
privind nivelul PIB, cheltuielile cu protecția socială pentru a calcula procentaje ale cheltuielilor cu
programele etc.;
o O filă/sheet cu Meta-date/fișe ale indicatorilor publicați deja;
o O filă/sheet Meta-date/fișe ale indicatorilor ne-publicați, deși datele sunt disponibile;
o O filă cu Alți indicatori relevanți din alte domenii, cu trimiteri la tabelele cu date relevante pentru
sectorul respectiv, dar pentru care datele sunt prezentate în cadrul tabelelor cu date pentru alt
domeniu;
o Un număr de file/sheet-uri pentru fiecare domeniu de politici abordat, cu matrice simple de
prezentare a indicatorilor. Indicatorii prezentați se referă în principal la numărul de beneficiari,
cuantumurile beneficiilor și bugetele alocate.
Elaborarea formatelor de prezentare s-a ghidat după următoarele reguli de lucru:
o Toate datele trebuie prezentate în dinamică, începând cu anul 2000 sau începând cu primul an de
implementare al programelor implementate începând de la o dată ulterioară;
o Numele indicatorilor trebuie să fie cât mai explicit din punct de vedere a ceea ce măsoară și cum
măsoară (dincolo de precizările suplimentare care pot fi consultate în meta-data);
o Sunt admise maxim 2, 3 încrucișări între diferite variabile de dezagregare, precum vârsta, genul sau
identificatori geografici; perioada de timp este o dezagregare inclusă în toate tabelele, așadar la
aceasta se mai poate adăuga doar încă o variabilă de dezagregare (sau două, în cazuri excepționale,
în care sunt utilizate sub-tipuri ale aceluiași tip generic de variabilă de dezagregare, de exemplu
„județ” și „regiuni” ca sub-tipuri ale variabilei de dezagregare generice „locație”);
o Indicatorii care sunt relevanți pentru mai multe domenii în același timp (de exemplu, indicatorii
privind beneficiile sociale pentru persoane cu dizabilități, relevante atât pentru domeniul “beneficii
sociale” cât și pentru domeniul “protecția persoanelor cu dizabilități”) sunt prezentați în cadrul
domeniului administrat de instituția care produce/raportează indicatorii respectivi (în exemplul
dat anterior, domeniul „beneficii sociale”, administrat de MMJS);
o Fiecare filă trebuie să cuprindă hyperlink-uri care să facă tranziția de la fila consultată înapoi la
cuprinsul cu lista completă a indicatorilor.
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2.6. Îmbunătățirea modului de culegere a datelor în
sectorul ‘’servicii sociale’’
O activitate distinctă în cadrul proiectului a reprezentat-o standardizarea machetei existente de
culegere a datelor despre serviciile sociale de la DGASPC-uri și furnizorii de servicii sociale. O serie de
câmpuri ale machetei de culegere a datelor au devenit obligatoriu de completat (de exemplu adresa,
tipul de furnizor public /privat), variantele de răspuns pentru alte variabile au fost „închise”, pentru a
nu mai oferi opțiunea unor răspunsuri eronate, răspunsul la unele întrebări a devenit autocompletat pe baza informațiile deja disponibile iar pentru alte câmpuri au fost introduse o serie de
alte restricții de operare care să elimine erorile. Re-ajustarea formatului de culegere se estimează că
va duce la culegerea mult mai rapidă a datelor, în contextul în care informațiile despre furnizorii de
servicii licențiate sunt pre-completate pe baza informațiilor din registrul electronic. De asemenea,
închiderea formatului de completare ar trebui să elimine o întreagă suită de erori care anterior erau
foarte costisitoare în termeni de timp alocat, implicând multiple reveniri din partea specialiștilor
MMJS către DGASPC pentru clarificări.

2.7. Următorii pași
Echipa de cercetare a BM va derula alături de experții în statistică ai MMSJ și instituțiilor în
coordonarea sa un prim exercițiu de completare a machetelor existente cu date la zi. În vederea
actualizării machetelor cu valorile anilor următori, vor trebui făcute aranjamente instituționale
pentru a adopta acest sistem în practica internă de monitorizare a programelor.
În paralel, echipa de cercetare a BM va aprofunda analiza istorică a programelor monitorizate (ca
parte a analizei legislative prevăzute pentru etapa următoare), astfel încât să îmbunătățească
informațiile contextuale privind indicatorii (meta-data), de exemplu privind schimbările legislative,
de cuantum, criteriile de eligibilitate etc., extrem de relevante atunci când se face analiza în
dinamică a indicatorilor unui program.

2.8. Alte modificări necesare în viitor în vederea
restructurării sistemelor de colectare și
raportare a datelor de program
Opțiunea optimă de reformă a sistemelor de monitorizare de programe ar însemna: o
Reformarea
sistemelor
de
culegere a datelor, în vederea colectării unor date mai bune și mai numeroase, de pildă date despre
numărul total de persoane care aplică pentru un beneficiu și numărul de persoane eligibile (nu
doar numărul de beneficiari);
o Trecerea de la contabilizarea numărului de servicii acordate /cazuri, la beneficiari unici (care nu
sunt contabilizați multiplu dacă accesează același program de mai multe ori, sau dacă accesează
mai multe programe care sunt sub-tipuri ale unei clasificări mai largi);
o Asigurarea inter-operativității bazelor de date, cu capacitatea de a identifica variabile comune
plecând de la identificatori individuali (de exemplu CNP), identificatori teritoriali (SIRUTA - Sistemul
Informatic al Registrului Unităților Teritorial - Administrative din România) etc.
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Toate aceste schimbări nu vor putea fi operate însă decât printr-un alt proiect, într-o fază ulterior, și
ar necesita mai mulți ani. Prin urmare, într-un scenariu optimist, versiunea curentă a sistemului va
trebui să acopere perioada de tranziție.

3. Setul central de indicatori cheie de
incluziune socială
3.1. Revizuirea setului de indicatori și a legislației
aferente
Această secțiune prezintă setul central de indicatori cheie de incluziune socială în ultima variantă,
așa cum a fost convenită în urma a doua runde de discuții coordonate de MMJS 3, a feed-back-ului
primit de la factorii interesați, și a discuției purtate pe marginea unei prime variante prezentate ca
parte din livrabilul 1 (la rândul ei, circulată larg și înglobând recomandările factorilor interesați). În
cadrul primul seminar, organizat la începutul lunii iunie 2019, setul central de indicatori de
incluziune socială a fost discutat într-o serie de 4 întâlniri consecutive organizate pe dimensiuni
atinse de indicatorii incluși 4, cei 26 de indicatori propuși ca parte a output-ului /rezultatului 1 fiind
modificați /validați /suplimentați cu propuneri de noi indicatori. A doua variantă, cuprinzând 41 de
indicatori, a fost discutată la începutul lunii iulie și definitivată ulterior pe baza unor reacții în scris
din partea reprezentanților instituțiilor participante. Varianta prezentată în cadrul acestui raport
cuprinde 45 de indicatori și multiple modificări din punct de vedere metodologic, în privința modului
de calcul, dezagregărilor și rolului asumat de instituții în calcularea lor.

Participanții la discuțiile moderate de reprezentanții MMJS au fost reprezentanți ai ANOFM, INS, CNPP, MEN,
MADR, CNAS, MDRAP, MAI, ANPIS, ANPDCA, ANITP, FSAS-UB, ANA, ANR, ANES, SNSPA, INCSMPS, ANPD.
4
Întâlnirile au fost organizate în funcție de dimensiuni după cum urmează: 1. Educație și ocuparea forței de
muncă; 2. Sănătate; 3. Locuire și politici zonale; 4. Servicii sociale, transferuri sociale și participare socială.
3
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Există două motive principale pentru care se consideră că este necesară revizuirea HG 488/2005 care
aprobă setul naţional de indicatori de incluziune socială 5:
1. Dorința de racordare la procesele de planificare strategică. Cu toate că Ministerul Muncii și
Justiției Sociale a făcut publice rapoarte anuale cu valorile actualizate ale indicatorilor în
intervalul de timp 2007-2018, utilizarea lor în cadrul procesului de elaborare sau în
monitorizarea strategiilor din sectorul protecției sociale a fost minimală /cvasi-inexistentă;
2. Perioada mare de timp scursă de la adoptarea HG 488, în care au apărut schimbări la nivel
european în metodologiile de colectare a datelor, calculare a indicatorilor etc, schimbări în
situația economică și socială a României care au dus la schimbarea naturii problemelor
considerate cele mai importante și perimarea din punct de vedere tehnic a unor indicatori
dintre cei adoptați prin fostul HG.
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 cheie de incluziune socială” și alcătuit din 45 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.
Secțiunea următoare 3.2. prezintă setul central de indicatori cheie de incluziune socială, care cuprinde
38 de indicatori din totalul de 254 de indicatori ai sistemului de monitorizare a SNSIPR, restul de 7
indicatori fiind propuneri făcute cu prilejul atelierelor de lucru. Din cei 45 de indicatori, 8 indicatori
sunt multi-dimensionali, cei mai mulți indicatori uni-dimensionali fiind fixați pentru
dimensiunile/sectoarele Standard de Viață, Ocupare și Servicii Sociale. Cel mai frecvent, sursa datelor
este INS sau Eurostat.

Setul inițial de indicatori Laeken la nivel european a propus 19 indicatori comuni europeni care să asigure
coerența și sustenabilitatea sistemelor de raportare din țările Uniunea Europeana, statele membre fiind
încurajate să adauge indicatori naționali specifici. Cadrul metodologic a fost propus prin lucrarea Atkinson, T.,
Cantillon, B., Marlier, E., Nolan, B., Indicatori sociali. Uniunea Europeană și Incluziunea Socială, Oxford University
Press, 2002. În România, selecția indicatorilor specifici în anul 2005 a fost realizată prin colaborarea Guvernului
și a Institutului Național de Statistică, cu sprijinul Băncii Mondiale. Responsabilitatea pentru calcularea
indicatorilor a fost împărțită între Institutului 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.
5
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3.2. Setul central de indicatori cheie de incluziune socială
Tabel 1: Indicatori cheie de incluziune socială pentru excluziunea socială multi-dimensională
Nr.

Sector
generic

Sector
SNISRS
M&E

Indicator

Status
Portofoliu
UE
de
indicatori
sociali

Status
SNISRS
M&E

Definiție

Dezagregări

Sursa datelor

1.

Excluziune
socială
multidime
nsională:
Standard
de viață
Ocupare

Servicii
sociale

Indicator
principal
Europa 2020

Indicator
global
convenit de
comun
acord cu UE

Consecinț
ă
O.G. 3.4,
3.5 & 3.7 6

O persoană este în risc de sărăcie sau
excluziune socială dacă se află în cel puţin
una din următoarele situaţii:
- se află sub pragul sărăciei (de 60% din
venitul median disponibil pe adultechivalent);
- se află în stare de deprivare materială
severă;
- trăieşte într-o gospodărie cu intensitate
foarte redusă a muncii.
Prima categorie de situaţii este dată de
ponderea persoanelor sărace, adică acele
persoane care au un venit disponibil pe
adult-echivalent mai mic decât pragul
stabilit la nivelul de 60% din mediana
veniturile disponibile, în totalul populaţiei.
Cea de-a doua categorie de situaţii,
deprivare materială severă, se referă la
cazul persoanelor care, din cauza lipsei
resurselor financiare, nu îşi pot permite cel

PUEIS 7: Gen (pentru
persoane de peste 18
ani);
Grupe de vârstă: 017 (0-5; 6-11; 12-17),
18-64, 65+

INS, Indicatorii de
incluziune socială ACAV,
corespunzându-i la
Eurostat
ancheta
EU-SILC.

Politici
zonale

6
7

Rata riscului
de sărăcie
sau
excluziune
socială
(AROPE)

SNISRS M&E: Nivelul
limitării activității

Denumirea indicatorului în sistemul de M&E al SNISRS la O.G. 3.7 este: Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE), în funcție de nivelul de limitare a activității
Portofoliul UE indicatori sociali
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puţin patru din cele nouă elemente
componente considerate esenţiale pentru
un trai decent, cum ar fi: achitarea la timp,
fără restanţe, a chiriei, ipotecii sau a unor
facturi la utilităţi; asigurarea unei încălziri
adecvate a locuinţei; posibilitatea de a face
faţă unor cheltuieli neprevăzute; plata unei
săptămâni de vacanţă anual; consumul de
carne sau peşte cel puţin o dată la 2 zile;
deţinerea unui televizor color; deţinerea
unei maşini de spălat; deţinerea unui
telefon (fix sau mobil); deţinerea unui
autoturism personal.
A treia categorie de situaţii, cea a
persoanelor care trăiesc într-o gospodărie
cu intensitate foarte redusă a muncii, se
referă la persoanele (în vârstă de până la 60
de ani) din gospodăriile în care adulţii în
vârstă de muncă au avut o activitate
echivalentă cu mai puţin de 20% din
potenţialul lor de muncă în ultimul an. În
accepţiunea anchetei, prin persoane în
vârstă de muncă se înţeleg persoanele de
18-64 ani, care nu sunt copii dependenţi sau
inactivi.
2.

Excluziune
socială
multidime
nsională:

8

Politici
zonale

Rata
deprivării
materiale
severe

Global &
incluziune
socială Indicator
convenit de

Consecinț
ă
O.G. 8.1,
8.2 & 8.3 8

Deprivarea materială severă, se referă la
cazul persoanelor care, din cauza lipsei
resurselor financiare, nu îşi pot permite cel
puţin patru din cele nouă elemente

PUEIS: Gen;
Vârstă: 0-17 (0-5, 611, 12-17), 18-64,
65+;

Denumirea indicatorului în sistemul de M&E al SNISRS la O.G. 8.1, 8.2 & 8.3. este: Rata deprivării materiale severe, după gradul de urbanizare și regiune.
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INS, Indicatorii de
incluziune socială ACAV,
corespunzându-i la

Standard
de viață și
transferur
i sociale

comun
acord cu
UE;
Investiții în
copii

Politici
zonale

3

Standard
de viață și
transferur
i sociale

Politici
zonale

Rata sărăciei
relative

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

Consecinț
ă
O.G. 8.1 &
8.2 & 8.3

componente considerate esenţiale pentru
un trai decent:
- achitarea la timp, fără restanţe, a chiriei,
ipotecii sau a unor facturi la utilităţi;
- asigurarea unei încălziri adecvate a
locuinţei;
- posibilitatea de a face faţă unor cheltuieli
neprevăzute;
- plata unei săptămâni de vacanţă anual;
- consumul de carne sau peşte cel puţin o
dată la 2 zile;
- deţinerea unui televizor color;
- deţinerea unei maşini de spălat;
- deţinerea unui telefon (fix sau mobil);
- deţinerea unui autoturism personal.

Tip gospodărie; Nivel
de sărăcie (în risc de
sărăcie/ nu se află în
risc de sărăcie);
Statut ocupațional
(cel mai frecvent
statut ocupațional);
Grad de urbanizare

Rata sărăciei relative reprezintă ponderea
persoanelor sărace (care au un venit
disponibil pe adult-echivalent mai mic decât
pragul stabilit la nivelul de 60% din mediana
veniturilor disponibile) în totalul populației.

PUEIS: Gen; Grupe de
vârstă.
SNISRS M&E: Grad
de urbanizare,
Macro-regiuni (NUTS
1), Regiuni de
dezvoltare (NUTS 2)
Indicatorul va fi
dezagregat pe grupe
de vârstă.
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Eurostat
EU-SILC.

ancheta

SNISRS M&E: Grad de
urbanizare, Macroregiuni (NUTS1) și
Regiuni de dezvoltare
(NUTS2).
Indicatorul va fi
dezagregat pe grupe
de vârstă.
INS, Indicatorii de
incluziune socială ACAV,
corespunzându-i la
Eurostat
ancheta
EU-SILC.

4.

Standardu
l de viață

Nu este
cazul

Ocuparea
forței de
muncă

5.

Excluziune
socială
multidime
nsională:
Standard
de viață

Nu este
cazul

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

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

Nu este
cazul

Rata
deprivării
materiale și
sociale

Nu
cazul

Nu este
cazul

este

Ponderea în total populație a persoanelor în
vârstă de sub 60 ani care trăiesc în
gospodării cu intensitate foarte redusă a
muncii (adică gospodăriile în care adulții în
vârstă aptă de muncă desfășoară activități
reprezentând mai puțin de 20% din
potențialul lor de muncă din ultimul an).
Intensitatea muncii se determină prin
raportarea numărului de luni efectiv lucrate
într-un an, de membrii gospodăriei în vârstă
de muncă, la numărul total de luni care
teoretic puteau fi lucrate de persoanele
respective, în acelaşi an.
În accepţiunea anchetei, prin persoane în
vârstă de muncă se înţeleg persoanele de
18-64 ani, care nu sunt copii dependenţi sau
inactivi.

PUEIS: Gen, Grupe de
vârstă: 0-17 (0-5, 611, 12-17), 18-59;
SNISRS M&E:Nu este
cazul

Deprivarea materială și socială, se referă la PUEIS: Nu este cazul
cazul persoanelor care, din cauza lipsei SNISRS M&E: Nu este
resurselor financiare, nu îşi pot permite cel cazul
puţin cinci din cele treisprezece elemente Dezagregări în datele
componente: posibilitatea de a face faţă Eurostat: Vârstă, Sex,
unor cheltuieli neprevăzute; posibilitatea de Cel mai frecvent
a plăti o săptămână de vacanță anual; status ocupațional,
achitarea la timp, fără restanţe, a chiriei, Chintile de venit,
ipotecii, a unor facturi la utilităţi și/ sau a Tipul gospodăriei,
ratelor inițiale de cumpărare; consumul de Nivelul de educație
carne, pui sau peşte cel puţin o dată la 2 zile; obținut, Cetățenie,
asigurarea unei încălziri adecvate a Țara de naștere,
locuinţei;
deţinerea unui autoturism Statutul proprietății,
personal; posibilitatea înlocuirii mobilierului Regiuni NUTS 1 și 2,
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INS, Indicatorii de
incluziune socială ACAV,
corespunzându-i la
Eurostat
ancheta
EU-SILC.

Eurostat, EU-SILC.

uzat; posibilitatea înlocuirii hainelor uzate
cu unele noi; să aibă două perechi de
încălțăminte care să i se potrivească
corespunzător; să cheltuie săptămânal o
cantitate mică de bani pentru el însuși
(„bani de buzunar”); să aibă activități
regulate de petrecere a timpului liber; să se
întâlnească împreună cu prietenii/ familia
pentru o băutură/ masă cel puțin o dată pe
lună; deținerea unei conexiuni la internet.
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Gradul de
urbanizare.

Tabel 2: Indicatori cheie de incluziune socială pentru Ocuparea Forței de Muncă
Nr.

Sector
generic

Sector
SNISRS
M&E

Indicator

6.

Ocupare
a forței
de
muncă

Ocupare
a forței
de
muncă

Rata
de
activitate

Status
Portofoliu UE
de indicatori
sociali
Global
–
Indicator UE
convenit de
comun
acord;

Status
SNISRS
M&E

Definiție

Dezagregări

Sursa datelor

Consecinț
ă

Rata de activitate reprezintă procentul
populației active din punct de vedere
economic din grupa de vârstă x în populația
totală din aceeași grupă de vârstă x
Populaţia activă din punct de vedere
economic cuprinde toate persoanele care
furnizează forţa de muncă disponibilă pentru
producţia de bunuri şi servicii în timpul
perioadei de referinţă, incluzând populaţia
ocupată şi şomerii.
Populaţia ocupată cuprinde toate persoanele
de 15 ani şi peste care au desfăşurat o
activitate economică producătoare de bunuri
sau servicii de cel puţin o oră în perioada de
referinţă (o săptămână), în scopul obţinerii
unor venituri sub formă de salarii, plată în
natură sau alte beneficii.
Şomerii - conform definiţiei internaţionale
(BIM) - sunt persoanele în vârstă de 15-74
ani, care în cursul perioadei de referinţă
îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
nu au un loc de muncă şi nu desfăşoară o
activitate în scopul obţinerii unor venituri;
sunt în căutarea unui loc de muncă, utilizând
în ultimele 4 săptămâni diferite metode
active pentru a-l găsi;

PUEIS: Gen; Grupe
de vârstă: Total, 1524, 25-54, 55-59,
60-64;
SNISRS M&E:
Macro-regiuni
(NUTS 1); Regiuni de
dezvoltare (NUTS 2);
Mediu de rezidență

INS
AMIGO,
corespunzându-i la
Eurostat
ancheta
LFS.

O.G. 1.1 &
2.3
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Gen; Grupe de
vârstă: 15-19, 20-34,
15-24, 25-34, 15-34,
15-64, 65-74;
Indicatorul va fi
dezagregat după o
singură
variabilă,
deoarece
încrucișarea a două
sau
mai
multe
variabile ar putea
avea ca rezultat
valori nefiabile din
cauza
numărului
redus de observații.

sunt disponibile să înceapă lucrul în
următoarele două săptămâni, dacă s-ar găsi
imediat un loc de muncă
7.

Ocupare
a forței
de
muncă

8.

Ocupare
a forței
de
muncă

9

Ocupare
a forței
de
muncă

Nu este
cazul

Rata
de
ocupare

Procentul
persoanelor
în vârstă de
16-64 de ani
cu limitări în

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

Consecinț
ă

Nu este cazul

Nu este
cazul

O.G. 1.1 &
1.5 9

Rata de ocupare a forței de muncă
reprezintă ponderea persoanelor ocupate
din grupa de vârstă x în totalul populației din
aceeași grupă de vârstă x.

Procentul persoanelor în vârstă de 16-64 de
ani a căror activitate zilnică a fost limitată de
o problemă de sănătate cel puţin 6 luni și
care nu lucrează sau nu au lucrat vreodată
pentru salariu sau alte venituri în bani sau în

PUEIS: Niciuna
SNISRS M&E:
Macroregiuni
(NUTS1), Regiuni de
dezvoltare (NUTS 2),
Mediu de rezidență
Gen, Grupe de
vârstă (15-19, 20-34,
15-24, 25-34, 15-34,
15-64 ani).
Indicatorul va fi
dezagregat după o
singură
variabilă,
deoarece
încrucișarea a două
sau
mai
multe
variabile ar putea
avea ca rezultat
valori nefiabile din
cauza
numărului
redus de observații.
Vârstă: 16-22; 2364.

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
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INS
AMIGO,
corespunzându-i la
Eurostat
ancheta
LFS.

INS - ACAV,
corespunzându-i la
Eurostat ancheta
EU-SILC.

activitățile
zilnice, care
nu lucrează
sau nu au
lucrat
vreodată și
care nu sunt
cuprinse în
prezent
într-o formă
de educație
sau
formare.

9.

10.

Ocupare
a forței
de
muncă

Ocupare
a forței
de
muncă

Rata
șomajului
BIM

Ocupare
a forței

Ocupare
a forței

Rata
șomajului

natură, cel puţin 6 luni consecutive, și care
nu sunt cuprinse în prezent într-o formă de
educație sau formare.

Datele rezultate ar
putea avea o
fiabilitate redusă,
datorită numărului
redus de observaţii.

Limitarea în activitățile zilnice reprezintă
auto-raportarea gradului de limitare în
activități obișnuite ca urmare a unei boli sau
probleme de sănătate care au durat sau pot
să dureze 6 luni sau mai mult.

Global –
Contextual

Global –
Contextual;

Consecinț
ă
O.G. 1.5.

Rata șomajului reprezintă proporția
șomerilor, conform definiției internaționale
(BIM*), în populația activă.

Consecinț
ă

Șomerii BIM sunt toate persoanele în vârstă
de 15-74 ani care în timpul săptămânii de
referință îndeplinesc simultan următoarele
condiƫii: nu au un loc de muncă și nu
desfășoară o activitate în scopul obtinerii de
venituri; sunt în căutarea unui loc muncă în
ultimele patru săptămâni utilizând diferite
metode active pentru a-l găsi și sunt
disponibili să înceapă lucrul în următoarele
două săptămâni, dacă s-ar gasi imediat un loc
de muncă.
Rata șomajului de lungă durată reprezintă
ponderea șomerilor, conform definiției
23

Niciuna

INS
AMIGO,
corespunzându-i la
Eurostat
ancheta
LFS.

PUEIS: Gen/ Sex,
Categorii de vârstă

INS
AMIGO,
corespunzându-i la

11.

de
muncă

de
muncă

de
lungă
durată BIM

Incluziune
socială indicator UE
convenit de
comun acord

O.G.
1.5.10

Ocupare
a forței
de
muncă

Ocupare
a forței
de
muncă

Rata
șomajului
de
lungă
durată BIM
în
rândul
tinerilor

Nu este cazul

Nu este
cazul

10

internaționale (BIM), aflați în șomaj de 12
luni și peste, în populația activă în vârstă de
15-74 de ani.
Șomerii, conform definitiei internationale
(BIM), sunt toate persoanele în vârstă de 1574 ani care în timpul săptămânii de referință
îndeplinesc simultan următoarele condiƫii:
nu au un loc de muncă și nu desfășoară o
activitate în scopul obtinerii de venituri;
sunt în căutarea unui loc muncă în ultimele
patru săptămâni utilizând diferite metode
active pentru a-l găsi și sunt disponibili să
înceapă lucrul în următoarele două
săptămâni, dacă s-ar gasi imediat un loc de
muncă.
Rata șomajului de lungă durată pentru tineri
(15 – 24 de ani) reprezintă ponderea
șomerilor tineri, conform definiției
internaționale (BIM*), aflați în șomaj de 6
luni și peste, în populația activă tânără.
Șomerii, conform definitiei internationale
(BIM), sunt toate persoanele în vârstă de 1574 ani care în timpul săptămânii de referință
îndeplinesc simultan următoarele condiƫii:
nu au un loc de muncă și nu desfășoară o
activitate în scopul obtinerii de venituri;
sunt în căutarea unui loc muncă în ultimele
patru săptămâni utilizând diferite metode
active pentru a-l găsi și sunt disponibili să

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

Eurostat
LFS.

PUEIS: Nu este cazul
SNISRS M&E: Nu
este cazul

INS - AMIGO

Denumirea indicatorului în sistemul de M&E al SNISRS la O.G. 1.5 este: Rata șomajului de lungă durată BIM (procent din populația activă în vârstă de 15-74 de ani).

24

ancheta

înceapă lucrul în următoarele două
săptămâni, dacă s-ar gasi imediat un loc de
muncă.
12.

Ocupare
a forței
de
muncă

Ocupare
a forței
de
muncă

Populația
din
gospodării
fără
persoane
ocupate
(indicator
calculat
inclusiv
pentru
copiii
din
gospodării)
11

Global –
Contextual

Consecinț
ă

Incluziune
socială
indicator UE
convenit de
comun acord
& Contextual

O.G. 1.5

Proporția populației din gospodăriile fără
persoane ocupate, exprimate ca pondere în
populația totală din aceeași categorie de
vârstă pentru:
- copiii cu vârste cuprinse între 0 și 17 ani
care trăiesc în gospodăriile în care nimeni nu
lucrează, ca pondere a copiilor între 0 și 17
ani în totalul populației;
- adulții cu vârste cuprinse între 18 și 59 de
ani care trăiesc în gospodării în care nimeni
nu lucrează, ca pondere a adulților cu vârste
cuprinse între 18 și 59 de ani în totalul
populației.
Studenții cu vârste cuprinse între 18 și 24 de
ani care trăiesc în gospodării alcătuite
exclusiv din studenți din aceeași categorie
de vârstă nu se regăsesc nici în numărător,
nici în numitor.

PUEIS: Gen (în
vârstă de 18-59
doar); Grupe de
vârstă: 0-17, 18-59;
Tipul de gospodărie
(Gospodării cu
persoane singure,
Gospodării cu doi
adulți mai tineri de
65 de ani,
Gospodării cu trei
sau mai mulți adulți)
SNISRS M&E: la fel
ca PUEIS

INS
AMIGO,
corespunzându-i la
Eurostat
ancheta
LFS.

Gospodăriile fără persoane ocupate sunt
gospodării în care niciun membru nu este
angajat, adică toți membrii sunt fie șomeri,
fie inactivi.

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).
11
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13.

14.

Ocupare
a forței
de
muncă

Ocupare
a forței
de
muncă

Ocupare
a forței
de
muncă

Ocupare
a forței
de
muncă

Rata riscului
de sărăcie în
rândul
persoanelor
ocupate

Persoane cu
venituri
salariale
mici

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

Specific doar
pentru
sistemul de
M&E al
SNISRS

Consecinț
ă
O.G. 1.3

Rezultat
O.G. 1.3

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

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

PUEIS: Muncă cu
normă întreagă/
fracțiune de normă;
SNISRS M&E:
Regiuni de
dezvoltare (NUTS 2);
Statutul
ocupațional:
persoane ocupate,
salariați, persoane
ocupate excluzând
salariații;
Grupe de vârstă;
Gen.
PUEIS: N/C
Alte dezagregări din
baza de date
Eurostat:
Gen; Grupe de
vârstă;
Cel mai înalt nivel
de educație
absolvit;
Contract de
angajare;
Activitate
economică.
SNISRS
Regiuni

12

Denumirea anchetei EUROSTAT este: Structure of Earnings Survey (SES)
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M&E:
de

INS
ACAV,
corespunzându-i la
Eurostat
ancheta
EU-SILC.

EUROSTAT, Ancheta
asupra
structurii
câștigurilor
salariale 12

15.

Ocupare
a forței
de
muncă
Educație

Ocupare
a forței
de
muncă &
Educație

Rata
tinerilor
neocupaţi
care nu
urmează
nicio formă
de educaţie
sau de
instruire
(NEET) (1534)

Investiții
copii

în

Consecinț
ă
O.G. 1.1 &
1.5 & 4.4

Rata NEET reprezintă proporţia tinerilor care
nu urmau nicio formă de instruire - formală
sau non-formală - şi nici nu lucrau, în totalul
tinerilor din aceeaşi grupă de vârstă
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dezvoltare (NUTS 2);
Mediu de rezidență;
Grupe de vârstă;
Gen.
PUEIS: Gen;
SNISRS M&E:
Regiuni de
dezvoltare (NUTS 2);
Gradul de
urbanizare;
Gen; Grupe de
vârstă: 15-19, 2034, 15-24, 25-34,1534; În funcție de cel
mai înalt nivel de
educație absolvit.
Indicatorul va fi
dezagregat după o
singură variabilă,
deoarece
încrucișarea a două
sau mai multe
variabile ar putea
avea ca rezultat
valori nefiabile din
cauza numărului
redus de observații.

INS
AMIGO,
corespunzându-i la
Eurostat
ancheta
LFS.

Tabel 3: Indicatori cheie de incluziune socială pentru Transferuri Sociale
Nr.

Sector
generic

Sector
SNISRS
M&E

Indicator

16.

Standardu
l de viață
și
Transferur
i sociale

Transferur
i sociale

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

17.

Transferur
i

Transferur
i sociale

Indicele
inegalității
veniturilor

Status
Portofoliu
UE
de
indicatori
sociali
Global –
Contextua
l (doar
pentru
AROP
înainte de
transferur
ile
sociale);

Status
SNISRS
M&E

Definiție

Dezagregări

Sursa datelor

Consecinț
ă

Populația în vârstă de 0+ ani care este expusă
riscului de sărăcie și care trăiește într-o
gospodărie cu un venit disponibil pe adult
echivalent (ajustat după mărimea și
compoziția gospodăriilor), înainte sau după
transferurile sociale (inclusiv/ exclusiv
pensiile), sub pragul de sărăcie stabilit la 60%
din venitul median disponibil pe adultechivalent la nivel național (după
transferurile sociale).
Rata AROP reprezintă ponderea acestui grup
în totalul unei anumite populații.

PUEIS: Grupe de
vârstă: 0-17, 18-64;
Populația totală
SNISRS M&E:
Gradul de
urbanizare
(densitatea
populație);
Regiuni de
dezvoltare (NUTS
2);
Grupe de vârstă;
Gen;
Structura
gospodăriei;

INS, Indicatorii de
incluziune socială ACAV,
corespunzându-i la
Eurostat
ancheta
EU-SILC (indicatori
disponibili). Poate fi
calculat și din ABF.

PUEIS: Grupe de
vârstă: 0-64, 65+;

INS, Indicatorii de
incluziune socială ACAV,

O.G. 2.1 &
2.2

Indicatori
sociali –
indicator
UE
convenit
de comun
acord
(doar
pentru
impactultr
ansferuril
or sociale)
Global –
indicator
UE

Indicatorul examinează inexistența ipotetică și
impactul transferurilor sociale. Impactul
transferurilor sociale reprezintă reducerea
procentuală a ratei riscului de sărăcie ca
urmare a transferurilor sociale (calculată ca
ponderea diferenței în puncte procentuale
dintre ratele riscului de sărăcie înainte și după
transferurile sociale).

Consecinț
ă

Indicele inegalităţii veniturilor arată de câte
ori sunt mai mari veniturile disponibile pe
adult-echivalent ale persoanelor considerate
28

sociale

(raportul
dintre
venituri între
chintilele
S80/S20)

convenit
de comun
acord;
Incluziune
socială –
Contextua
l;

O.G. 2.1

cele mai bogate (din ultima chintilă a
distribuţiei persoanelor după venit) faţă de
veniturile persoanelor considerate cele mai
sărace (din prima chintilă a distribuţiei
persoanelor după venit). Chintila reprezintă o
cincime (20%) din totalul persoanelor
cuprinse în distribuţie.

SNISRS M&E:
Niciuna

corespunzându-i la
Eurostat
ancheta
EU-SILC.

Consecinț
ă

Rata de înlocuire a salariului cu pensia,
cunoscută ca rata agregată de înlocuire, este
venitul mediu individual brut obținut din
pensie al populației anchetei din categoria
65-74 de ani, raportat la câștigurile medii
individuale brute din muncă ale populației
din categoria 50-59 de ani, excluzând alte
beneficii de asistență socială.
Indicatorul oferă informații privind adecvarea
în general a venitului pensionarilor în raport
cu venitul lucrătorilor vârstnici.

PUEIS: Gen;
SNISRS M&E: Gen;

Eurostat,
EU-SILC
(parte din Indicatorii
de
incluziune
socială,
HG
488/2005)

Pensii
indicator
UE
convenit
de comun
acord;
18.

Standardu
l de viață
și
transferur
i sociale
(pensii)
Ocupare

Transferur
i sociale

Rata de
înlocuire a
salariului cu
pensia

Global &
Pensii –
indicator
UE
convenit
de comun
acord;

O.G. 2.3.

Veniturile din pensii se referă la pensiile din
sistemul public (pilonul I), pensiile sociale;
pensiile anticipate, pensiile de urmaș și alte
pensii legate de limita de vârstă. Alte beneficii
sociale includ: beneficiile legate de șomaj;
beneficii cu privire la familie; beneficii legate
de boală sau de invaliditate; alocații legate de
29

educație; orice alte beneficii sociale
personale. Veniturile din muncă includ
veniturile salariale și veniturile din activități
independente.
19.

Transferur
i sociale
Locuire

Transferur
i sociale

Rata supraîncărcării cu
costuri
de
locuire, pe
decile
de
venit

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

Consecinț
ă
O.G. 2.4

Indicatorul este definit ca procentul
populației care trăiește în gospodării în care
costurile totale de locuire (fără indemnizațiile
de locuire) reprezintă mai mult de 40% din
venitul total disponibil al acelei gospodării
(fără indemnizații de locuire), estimat pe
decile de venituri disponibile pe adult
echivalent.
Costurile de locuire includ plata dobânzii la
creditele ipotecare (fără orice facilități
fiscale) pentru proprietari și plata chiriei, fără
a se deduce beneficiile de locuire pentru
chiriași și pentru gospodăriile scutite de
chirie. Acestea mai includ asigurarea
structurală, serviciile obligatorii (canalizare,
gunoi etc.), întreținerea și reparațiile
periodice, utilitățile (apă, electricitate, gaze și
încălzire). Nu includ rambursarea capitalului
pentru deținătorii de credite ipotecare.
Indemnizațiile de locuire includ beneficiile
referitoare la chirie (un transfer bazat pe
testarea mijloacelor de existență acordat de
autoritățile publice în mod curent chiriașilor,
temporar sau pe termen lung, pentru a-i ajuta
cu plata chiriei) și beneficiile pentru
proprietari-ocupanți (un transfer bazat pe
testarea mijloacelor de existență acordat de
30

PUEIS: Gen; Grupe
de vârstă: 0-17 (05; 6-11; 12-17), 1864, 65+ ani;
Chintile de venit;
Status sărăcie
(expus riscului de
sărăcie, nu este
expus riscului de
sărăcie); Statut
ocupațional (cel
mai frecvent statut
ocupațional);
Grad de
urbanizare;
Tip gospodărie;
SNISRS
Niciuna

M&E:

Eurostat, EU-SILC.

autoritățile publice proprietarilor-ocupanți
pentru a le ușura povara costurilor de locuire;
în practică, în multe cazuri e vorba de un
ajutor pentru plata ipotecii).
20.

Transferur
i sociale
Servicii
sociale
Ocuparea
forței de
muncă
Politici
zonale

Transferur
i sociale,
Servicii
sociale.

Cheltuieli cu
protecția
socială, în
funcție de
tipul și
funcția
beneficiilor
de protecție
socială, brut
și net,
măsurate ca:
a. Pondere în
PIB,

Global –
Contextua
l;
Pensii –
Indicator
național
convenit
de comun
acord (ca
% în PIB);

Input
O.G. 1.1 &
&
1.5 13
14
&
1.4
&
2.1 15
16
&
2.2
2.4 17

Total cheltuieli cu protecția socială în funcție
de tipul beneficiilor de protecție socială
(beneficii în bani, beneficii în natură – servicii
și bunuri) și funcția beneficiilor de protecție
socială, raportate ca pondere în PIB și în
cheltuielile guvernamentale.

PUEIS: Niciuna
SNISRS M&E:
Tipul cheltuielilor
(ESSPROS):
Beneficiile de
protecție socială,
costuri de
administrare, alte
cheltuieli.
Funcția beneficiilor
de protecție socială
(ESSPROS): boală/
îngrijirea sănătății,
dizabilitate, vârstă

EUROSTAT/ INS,
ESSPROS

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
14
Denumirea indicatorului în sistemul de M&E al SNISRS at GO 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
15
Indicatorul în sistemul M&E al SNISRS la O.G. 2.1 este denumit astfel: Cheltuielile cu protecția socială / cheltuieli cu transferuri în bani / cheltuieli cu transferuri per total
bazate pe testarea mijloacelor / cheltuieli cu transferuri individuale bazate pe testarea mijloacelor, ca pondere în PIB /cheltuieli guvernamentale
16
Indicatorii din sistemul de M&E al SNISRS la O.G. 2.2 sunt: a) Cheltuieli cu sprijin lunar în vederea creşterii copilului acordat pentru persoanele cu handicap / b) cu
indemnizația lunară pentru adulții cu handicap grav și accentuat; buget personal complementar lunar pentru adulții cu handicap grav, accentuat sau mediu; prestații sociale
pentru părinții copiilor cu handicap grav, accentuat sau mediu; indemnizaţia lunară de hrană cuvenită persoanelor (adulți, copii) cu HIV sau SIDA; alocaţia de hrană pentru
copii cu handicap HIV / SIDA; indemnizația lunară pentru însoțitorii adulților cu handicap vizual grav / c) alocație de stat pentru copii / d) indemnizația pentru creșterea
copilului, ca pondere în PIB / cheltuieli guvernamentale / cheltuieli de protecție socială
17
Denumirea indicatorului în sistemul de M&E al SNISRS la O.G. 2.4 este: Cheltuielile cu ajutorul pentru încălzire, pe tip de sprijin, în PIB / cheltuielile guvernamentale /
cheltuielile pentru protecție socială
13

31

b. Pondere în
cheltuieli
publice

înaintată, drepturi
succesorale
(urmaș,
supraviețuitori),
familie/ copii,
șomaj, locuire și
excluziune socială.
Alte dezagregări
ESSPROS:
Tipul de încasare
pentru schemele
de protecție socială
(Contribuțiile sociale
ale angajatorilor,
Contribuțiile sociale
ale persoanelor
protejate,
Contribuțiile
guvernamentale,
Transferuri de la alte
sisteme, Altele);
Tipul beneficiilor de
protecție socială în
funcție de metoda de
acordare (beneficii în
bani, beneficii în
natură – servicii și
bunuri);

Beneficii bazate pe
testarea
mijloacelor
de
existență/ Beneficii

32

fără
testarea
mijloacelor

33

Tabel 4: Indicatori cheie de incluziune socială pentru Servicii Sociale
Nr.

Sector
generic

Sector
SNISRS
M&E

Indicator

21.

Servicii
sociale

Nu este
cazul

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

22.

Servicii
sociale

Nu este
cazul

Numărul de
servicii
sociale
licențiate
care

Status
Portofoliu
UE
de
indicatori
sociali
Nu
este
cazul

Status
SNISRS
M&E

Definiție

Dezagregări

Sursa datelor

Nu este
cazul

Numărul furnizorilor de servicii sociale
acreditați de MMJS, în funcție de regimul
juridic al furnizorului.

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

MMJS, Formularul
de
colectare
a
datelor
privind
serviciile sociale.

Nu
este
cazul

Nu este
cazul

Numărul de servicii sociale licențiate de
MMJS, care funcționau la 31 Decembrie în
anul de referință, în funcție de tipul
furnizorului și categoria de beneficiari

Tipul furnizorului
(public/ privat);
Categoria de
beneficiari sau de
persoane

MMJS, Formularul
de
colectare
a
datelor
privind
serviciile sociale.
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funcționau la
31
Decembrie,
în funcție de
tipul
furnizorului
și categoria
de beneficiari

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

35

alte categorii de
beneficiari)
23.

Servicii
sociale

Nu este
cazul

24.

Servicii
sociale

Servicii
sociale

25.

Servicii
sociale

Servicii
sociale

Un indicator
privind
rezultatele
implementări
i serviciilor
sociale.
Numărul de
copii
abandonați
în
unități
medicale

Numărul și
procentul
copiilor din
sistemul de

Nu
este
cazul

Nu este
cazul

Indicatorul este în curs de dezvoltare și
metodologia va fi determinată de MMJS și
INCSMPS.

Nu
este
cazul

Rezultat

Numărul cazurilor de copii abandonați în
maternități și în alte unități medicale anual

Nu
este
cazul

O.G. 3.6

Consecinț
ă
O.G. 3.6

Numărul copiilor provenind din sistemul de
protecție specială care au fost integrați în
familie/ comunitate (inclusiv prin adopție),
într-o anumită perioadă de referință, pe tip de

36

MMJS, Formularul
de
colectare
a
datelor
privind
serviciile sociale.

PUEIS: Nu este
cazul
SNISRS M&E:
Regiuni de
dezvoltare (NUTS
2); Județe
Gen, Grupe de
vârstă;
Categorie de
unitate medicală;
Tipul de măsură de
plasament
instituită
după
părăsirea spitalului
(locul în care au
fost
externați
copiii).
PUEIS: Nu este
cazul
SNISRS M&E: Gen,
Grupe de vârstă;

MMJS
(ANPDCA),
Raportare
administrativă de
rutină
prin
instrumentul “Fișa
de
monitorizare
trimestrială”

MMJS
(ANPDCA),
Raportare
administrativă de
rutină
prin

protecție
specială
integrați în
familie/
comunitate
(inclusiv prin
adopție), pe
tip
de
serviciu

26.

Servicii
sociale

18

Servicii
sociale

Persoane cu
dizabilități
înregistrate
la ANPD, în
funcție
de
grupa
de
vârstă
și
statut:
instituționali
zat/
neinstituțion
alizat

serviciu. Indicatorul se măsoară și procentual
raportând numărul copiilor din sistemul de
protecție specială integrați în familie/
comunitate din fiecare tip de serviciu la
numărul total de copii din fiecare tip de
serviciu din cadrul sistemului de protecție
specială. Indicatorul arată eficiența măsurilor
implementate pentru reducerea numărului de
copii instituționalizați.

Nu
este
cazul

Rezultat
O.G. 2.2

18

Numărul persoanelor cu dizabilități comunicat
de DGASPC către ANPD, pe tip de mediu de
rezidență: în instituții sau în comunitate

Regiuni de
dezvoltare (NUTS
2), Județe;
Tip de serviciu
(servicii de zi,
servicii
de
tip
familial, servicii de
tip rezidențial) sau
(centre
de
plasament, asistent
maternal
profesionist,
apartamente/ case
de tip familial,
centre rezidențiale)
PUEIS: Nu este
cazul
SNISRS M&E:
Județe, Regiuni de
dezvoltare (NUTS
2);
Grupe de vârstă;
Gen;
Gradul de
dizabilitate, Tipul
de dizabilitate;
Instituționalizat/
neinstituționalizat

Denumirea indicatorului în sistemul de M&E al SNISRS la O.G. 2.2 este: Persoane cu dizabilități înregistrate la ANPD
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instrumentul “Fișa
de
monitorizare
trimestrială”

MMJS
(ANPD),
Registrul Electronic
Național
privind
Persoanele
cu
Handicap

Tabel 5: Indicatori cheie de incluziune socială privind Educația
Nr.

Sector
generic

Sector
SNISRS
M&E

Indicator

27.

Educați
e

Educație

Ponderea
elevilor
intrați pentru
prima dată în
clasa
pregătitoare
care
au
frecventat
învățământul
preșcolar
Rata
de
părăsire
timpurie
a
sistemului
educațional
de
către
tineri (18-24
de ani)

28.

29.

Educați
e

Educați
e

Educație

Educație

Nivel scăzut
de
performanță
la
testele
PISA
(sub

Status
Portofoliu
UE
de
indicatori
sociali
Investiții în
copii

Status
SNISRS
M&E

Definiție

Dezagregări

Sursa datelor

Consecinț
ă

Proporția elevilor care au frecventat
învățământul preșcolar intrați pentru prima
dată în clasa pregătitoare, exprimată ca
raport procentual din numărul total al
elevilor intrați pentru prima dată în clasa
pregătitoare.

PUEIS: Gen.
SNISRS M&E:
Gen;

INS, La cerere

Rata de părăsire timpurie a sistemului
educaţional de către tineri (18-24 ani)
reprezintă proporţia populaţiei de 18-24 ani
care au terminat cel mult învățământul
secundar inferior (gimnaziul) și care nu au
urmat nicio formă de instruire (formală sau
non-formală) în ultimele patru săptămâni
precedente interviului, în total populaţie de
18-24 ani.

PUEIS: Gen;

EUROSTAT, LFS

SNISRS
M&E:
Gen;
Indicatorul
poate fi calculat
și pentru alte
categorii
de
vârstă.

INS, AMIGO

Ponderea elevilor în vârstă de 15 ani care se
află la nivelul 1 sau mai jos pe scara
combinată a competențelor de citire, științe
și matematică a evaluării internaționale
PISA.

PUEIS: Gen.

Date OECD despre
rezultatele PISA

O.G. 4.1

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

Consecinț
ă
O.G. 4.2

Investiții în
copii
Incluziune
socială
–
Indicator UE
convenit de

Consecinț
ă
O.G. 4.2
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Regiuni
de
dezvoltare
(NUTS 2); Județe
(NUTS 3); Mediu
de rezidență

SNISRS
Gen.

M&E:

30.

Educați
e
Politici
zonale

31.

Educați
e

nivelul 2 de
competență)

comun
acord;

Educație &
Politici
zonale

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

Nu
cazul

Educație

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

Nu
cazul

este

Consecinț
ă
O.G. 4.5 19,
8.1 & 8.2
& 8.3 20

este

Resursă
O.G. 4.3 22

Ponderea populației din grupa de vârstă 1824 de ani, după nivelul de educație absolvit și
apartenența etnică.

PUEIS 21: Nu este
cazul
SNISRS M&E:
Etnie;
Macro-regiuni
(NUTS 1,
Regiuni de
dezvoltare
(NUTS 2),
Județe; Mediu
de rezidență.

INS, ABF

Cheltuielile totale pentru educație reprezintă
totalitatea cheltuielilor pentru educație de la
bugetul de stat, bugetele din surse private
(gospodării, întreprinderi, organizații nonprofit, instituții religioase) și bugetele din
surse internaționale (Națiunile Unite, Banca
Mondială). Cheltuielile totale includ atât
cheltuielile curente (pentru personal și alte
cheltuieli curente), cât și cheltuieli de capital.

PUEIS: Nu este
cazul

UNESCO,
EUROSTAT

OECD,

SNISRS
M&E:
Sursă buget

c. Pondere în
cheltuieli
Denumirea indicatorului în sistemul de M&E al SNISRS la O.G. 4.5 este: Populația de 18-24 de ani, în funcție de cel mai înalt nivel de educație absolvit și etnie
Denumirea indicatorului în sistemul de M&E al SNISRS la O.G. 8.1, 8.2 & 8.3 este: Cel mai înalt nivel de educație absolvit, pe mediu de rezidență și regiune
21
Indicatorul din PEUSI măsoară ponderea populației adulte (25+ ani) cu cel mai scăzut nivel de educație (ISCED 0-2), fiind denumit: Low educational attainment (Cel mai
scăzut nivel de educație).
22
Denumirea indicatorului în sistemul de M&E al SNISRS la O.G. 4.3. este: Cheltuieli de la bugetul de stat pe student.
19
20

39

guvernament
ale.
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Tabel 6: Indicatori cheie de incluziune socială privind Sănătatea
Nr.

Sector
generic

Sector
SNISRS
M&E

Indicator

32.

Sănătate

Sănătate

Rata
mortalității
infantile

Status
Portofoliu UE
de indicatori
sociali
Sănătate și
îngrijire pe
termen lung
– Indicator
UE convenit
de comun
acord;
Investiții
copii

33.

34.

Sănătate

Sănătate

23

Sănătate

Nu este
cazul

Ponderea
populației
asigurate
integral
pentru
costurile de
asistență
medicală
primară 23
Ponderea
persoanelor
înscrise la
medicul de
familie

Status
SNISRS
M&E

Definiție

Dezagregări

Sursa datelor

Consecinț
ă

Raportul dintre numărul deceselor copiilor
sub un an și numărul de născuți-vii în cursul
unui an de referință. Valoarea este
exprimată la 1000 de născuți-vii.

PUEIS: Gen;

INS,
Cercetarea
statistică
privind
mortalitatea pe baza
datelor
administrative de la
oficiile de stare civilă

O.G. 5.2

.

în

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

Consecinț
ă

Nu este cazul

Nu este
cazul

O.G. 5.3.

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

Ponderea populației asigurate integral
pentru costurile de asistență medicală
primară și pentru medicamentele prescrise în
asistența medicală primară într-un an
raportată în totalul populației cu domiciliul
în România la 1 iulie în anul de referință.

PUEIS: Gen (dacă
este disponibil)

Ponderea persoanelor înscrise la medicul de
familie (fără a fi incluși beneficiarii pachetului
minimal) în totalul populației cu domiciliul în
România

Nu este cazul

Denumirea indicatorului în PUEIS: Proporția populației acoperite de asigurarea de sănătate
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SNISRS
M&E:
Județe, Regiuni de
dezvoltare
(NUTS2)

CNAS, alte surse de
date naționale și
OECD.

INS, Indicatorii de
incluziune
socială.
CNAS este sursa
primară a datelor.

35.

Sănătate

Sănătate

Procentul
persoanelor
de 16 ani și
peste care
nu au putut
să consulte
un
medic
specialist
(exclusiv
stomatolog)
, pe chintile
de venit 24

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

în

Rezultat
O.G. 5.1

Ponderea populației în vârstă de 16 ani și
peste care nu au putut să consulte un medic
specialist după motivul invocat în totalul
persoanelor de 16 ani și peste.
Pentru a surprinde nevoia nesatisfăcută de
examinare medicală, Eurostat include în
analiză doar următoarele trei motive
invocate: "resurse financiare", "lista de
așteptare" și "”distanță prea mare”" (toate
cele trei categorii sunt cumulate).
Faptul că imposibilitatea de a consulta un
medic specialist este autodeclarată
înseamnă că persoana este cea care
evaluează dacă a necesitat sau nu un consult
medical (excluzând îngrijirile stomatologice),
dar nu a beneficiat de acesta sau nu a
încercat să-l obțină.

PUEIS: Gen; Grupe
de vârstă: 16-24,
16+, 18-44, 45-54,
55-64, 65+, 75+,
18-64;
Chintile de venit.
Notă: Pentru
categoria de
vârstă 75 de ani și
peste pot exista
anumite dificultăți
statistice ca
urmare a
dimensiunii
eșantionului și a
neacoperirii
gospodăriilor
colective de către
anchetele
realizate la nivel
de gospodării
private.

INS, Indicatorii de
incluziune socială ACAV,
corespunzându-i la
Eurostat ancheta EUSILC.

SNISRS M&E: Gen,
Chintile de venit.
Indicatorul va fi
dezagregat după o
singură variabilă,
deoarece
Denumirea indicatorului în PUEIS: Self-reported unmet need for medical care (examination) / Auto-evaluarea stării de sănătate - Raportarea nevoilor nesatisfăcute de
îngrijire medicală (examinare)
24
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36.

Sănătate

Nu este
cazul

Procentul
persoanelor
de 16 ani și
peste care
nu au putut
să consulte
un
medic
stomatolog,
pe chintile
de venit 25

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

în

Nu este
cazul

Ponderea populației în vârstă de 16 ani și
peste care nu au putut să consulte un medic
stomatolog după motivul invocat în totalul
persoanelor de 16 ani și peste.
Pentru a surprinde nevoia nesatisfăcută de
îngrijire stomatologică, Eurostat include în
analiză doar următoarele trei motive
invocate: "resurse financiare", "lista de
așteptare" și "”distanță prea mare”" (toate
cele trei categorii sunt cumulate).
Faptul că imposibilitatea de a consulta un
medic stomatolog este autodeclarată
înseamnă că persoana este cea care
evaluează dacă a necesitat sau nu un consult
stomatologic, dar nu a beneficiat de acesta
sau nu a încercat să-l obțină.

încrucișarea
a
două sau mai
multe variabile ar
putea avea ca
rezultat
valori
nefiabile din cauza
numărului redus
de observații.
PUEIS: Gen; grupe
de vârstă: 16-24,
16+, 18-44, 45-54,
55-64, 65+, 75+,
18-64;
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

INS, Indicatorii de
incluziune socială ACAV,
corespunzându-i la
Eurostat ancheta EUSILC.

Denumirea indicatorului în PUEIS: Self-reported unmet need for dental care (examination) / Auto-evaluarea stării de sănătate - Raportarea nevoilor nesatisfăcute de îngrijire
stomatologică (examinare)
25
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gospodăriilor
colective de către
analizele
efectuate asupra
gospodării.

37.

Sănătate

Nu este
cazul

38.

Sănătate

Nu este
cazul

Raportul
anual dintre
numărul de
vizite
prenatale și
numărul de
nașteri 26
Procentul
femeilor

Nu este cazul

Nu este
cazul

Nu este cazul

Nu este
cazul

Indicatorul măsoară numărul de controale
prenatale furnizate de medici, asistenți
medicali/ moașe și alți membri ai
personalului sanitar și care sunt înregistrate
de CNAS pentru anul de referință raportat la
numărul de sarcini înregistrate în aceeași
perioadă.
Procentul femeilor care până la naștere au
avut cel puțin 3 controale prenatale furnizate

SNISRS M&E: Nu
este cazul.
Indicatorul va fi
dezagregat după o
singură variabilă,
deoarece
încrucișarea
a
două sau mai
multe variabile ar
putea avea ca
rezultat
valori
nefiabile din cauza
numărului redus
de observații.
Nu este cazul

Alte dezagregări:
Tip sistem de

MS, CNAS

MS, CNAS

În ciuda limitărilor, la solicitarea MMJS, am înlocuit indicatorul referitor la îngrijirea prenatală din date de anchetă (OMS) cu indicatorul „Raportul anual dintre numărul de
vizite prenatale și numărul de nașteri”, calculat din date administrative.
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39.

Sănătate

27

Sănătate

care până la
naștere au
avut
cel
puțin
3
vizite
prenatale
Cheltuieli
curente cu
sănătatea /
Cheltuieli
curente cu
sănătatea,
măsurate
ca:
a. PPC pe
cap de
locuitor,
b. Pondere
în PIB,

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

Resursă
O.G. 5.1 &
5.2 27

de medici, asistenți medicali și alți membri ai
personalului sanitar în sistemul privat și
public de sănătate și care sunt înregistrate de
CNAS pentru anul de referință.

sănătate
privat)

(public,

″Cheltuieli curente în domeniul sănătății”
înseamnă cheltuielile pentru consum final al
unităților rezidente pentru bunuri și servicii
de sănătate, inclusiv bunuri și servicii de
sănătate furnizate direct către persoane
individuale, precum și servicii de sănătate
colective. Cheltuieli curente de sănătate
(CHE), reprezintă cheltuielile legate de
sănătate din bugetul de stat, bugetele locale,
bugetele de asigurări sociale și asigurările de
sănătate voluntare / facultative, cheltuielile
instituțiilor
non-profit
în
serviciul
gospodăriilor populației, cheltuieli specifice
ale întreprinderilor, plățile directe ale
populației și cheltuieli ale unor unități /
instituții nerezidente pentru populația
rezidentă. Cheltuielile de capital și investițiile
în sectorul sănătății nu sunt incluse. Exportul
de bunuri și servicii medicale (către unități
nerezidente) este exclus, în schimb importul
de bunuri și servicii medicale pentru consum
final este inclus″.

PUEIS: Niciuna
SNISRS M&E:
Niciuna

INS colectează date
pe baza metodologiei
”Sistemul Conturilor
de Sănătate” (SCS
2011) prin
intermediul
Chestionarului
Comun privind
Conturile de
Sănătate trimis anual
de către toate statele
membre la Eurostat,
OECD și OMS.
INS, date din surse
administrative
(Ministerul
Finanțelor, Ministerul
Sănătății,
Casa
Națională
de
Asigurări
de
Sănătate) și date de
anchetă (Activitatea
unităţilor sanitare,

Denumirea indicatorului în sistemul de M&E al SNISRS al O.G. 5.1 & 5.2 este: Cheltuieli curente pentru sănătate, ca pondere în PIB/ cheltuieli guvernamentale
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Ancheta bugetelor de
familie).
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Tabel 7: Indicatori cheie de incluziune socială pentru Locuirea
Nr.

Sector
generic

Sector
SNISRS
M&E

Indicator

40.

Locuire

Locuire

Rata
deprivării
severe de
locuire

Status
Portofoliu UE
de indicatori
sociali
Incluziune
socială
&
investiții în
copii (doar
indicatorul
Deprivare
Severă din
punct
de
vedere
al
Condițiilor de
Locuit,
în
funcție
de
item)

Status
SNISRS
M&E

Definiție

Dezagregări

Sursa datelor

Consecinț
ă

Procentul populației care trăiește într-o
locuință considerată a fi supraaglomerată și
care se confruntă, în același timp, cu cel
puțin una din deprivările materiale din punct
de vedere al condiţiilor de locuit.
Deprivarea materială din punct de vedere al
condițiilor de locuit măsoară deficiențele
locuinței, și se calculează făcând referire la
câteva caracteristici ale locuințelor:
- locuinţă care prezintă scurgeri de apă prin
acoperişul imobilului, igrasie sau podele
deteriorate;
- locuinţă întunecoasă, cu lumină naturală
insuficientă;
- locuinţă fără baie/duş în interior;
- locuinţă fără grup sanitar de folosinţă
proprie în interior.
Rata de supraaglomerare este definită ca
procentul populației care trăiește într-o
gospodărie supraaglomerată.
Se consideră că o persoană trăiește într-o
gospodărie supraaglomerată dacă aceasta
nu dispune de un număr minim de camere
egale cu:
- O cameră pentru familie;

PUEIS: Gen, Grupe
de vârstă: 0-17 (05, 6-11, 12-17), 1864; 65+;
Nivelul de sărăcie:
(Nu este)/ expus
riscului de sărăcie;
Tipul și
componența
gospodăriei;
Grad de
urbanizare.

Eurostat, EU-SILC.

O.G. 6.1

47

SNISRS M&E: Grad
de urbanizare,
Regiuni de
dezvoltare
(NUTS2);
Gen, Grupe de
vârstă;
Nivelul de sărăcie:
(Nu este)/ expus
riscului de sărăcie;
Tipul și
componența
gospodăriei;

- O cameră pentru fiecare cuplu din
gospodărie;
- O cameră pentru fiecare persoană singură
cu vârsta de 18 ani sau peste;
- O cameră pentru fiecare două persoane de
același sex, cu vârsta între 12-17 ani;
- O cameră pentru fiecare persoană cu
vârsta între 12-17 ani neinclusă în categoria
anterioară;

Statutul
proprietății;
Chintile de venit

- O cameră pentru câte doi copii cu vârsta sub
12 ani.
41.

42.

Locuire

Locuire

Nu este
cazul

Locuire

Deprivarea
materială
din punct de
vedere
al
condiţiilor
de locuit

Incluziune
socială
indicator
secundar;
Accesul
servicii
calitate
Indicator
principal

Rata
de
supraaglom
erare

Incluziune
socială
indicator
secundar;
Accesul
servicii
calitate

–

Nu este
cazul

Deprivarea materială din punct de vedere al
condițiilor de locuit măsoară deficiențele
locuinței, și se calculează făcând referire la
câteva caracteristici ale locuințelor, care
influenţează calitatea vieţii în gospodărie:
- locuinţă care prezintă scurgeri de apă prin
acoperişul imobilului, igrasie sau podele
deteriorate;
- locuinţă întunecoasă, cu lumină naturală
insuficientă;
- locuinţă fără baie/duş în interior;
- locuinţă fără grup sanitar de folosinţă
proprie în interior.

Consecinț
ă

Conform definiției din Eurostat, rata de
supraaglomerare este definită ca procentul
populației care trăiește într-o gospodărie
supraaglomerată.
Se consideră că o persoană trăiește într-o
gospodărie supraaglomerată dacă aceasta

la
de
–

–

O.G. 6.1.
la
de
–
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PUEIS: Gen, Grupe
de vârstă: 0-17 (05, 6-11, 12-17), 1864; 65+;
Nivelul de sărăcie:
(Nu este)/ expus
riscului de sărăcie;
Statutul
proprietății;
Tipul și
componența
gospodăriei;
Grad de urbanizare.
PUEIS: Gen, Grupe
de vârstă: 0-17 (05, 6-11, 12-17), 1864; 65+;
Nivelul de sărăcie:
(Nu este)/ expus
riscului de sărăcie;

INS, Indicatorii de
incluziune socială ACAV,
corespunzându-i la
Eurostat ancheta EUSILC.

Eurostat, EU-SILC.

Indicator
principal

43.

Locuire
Servicii
Sociale

Locuire

Numărul de
familii/
indivizi din
locuințe
sociale

Nu este cazul

nu dispune de un număr minim de camere
egale cu:
- O cameră pentru familie;
- O cameră pentru fiecare cuplu din
gospodărie;
- O cameră pentru fiecare persoană singură
cu vârsta de 18 ani sau peste;
- O cameră pentru fiecare două persoane de
același sex, cu vârsta între 12-17 ani;
- O cameră pentru fiecare persoană cu
vârsta între 12-17 ani neinclusă în categoria
anterioară;
- O cameră pentru câte doi copii cu vârsta
sub 12 ani.

Rezultat
O.G. 6.2.

Numărul beneficiarilor de locuințe sociale
raportat de autoritățile publice locale:
familii și persoane, pe grupe mari de vârstă
(adulți, copii).
Definiția locuinței sociale utilizată în SNISRS
poate fi folosită ca bază de pornire pentru a
agrea o definiție comună utilizată în
calcularea indicatorului, deoarece fondul de
locuințe utilizat de autoritățile publice locale
(precum locuințele de urgență, locuințele cu
caracter social pentru tineri, locuințe tip
container etc.) nu se încadrează în
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Statutul
proprietății;
Tipul și
componența
gospodăriei;
Grad de
urbanizare.
SNISRS M&E: Grad
de urbanizare,
Regiuni de
dezvoltare
(NUTS2);
Gen, Grupe de
vârstă;
Nivelul de sărăcie:
(Nu este)/ expus
riscului de sărăcie;
PUEIS: Nu este
cazul.
SNISRS M&E:
Regiune de
dezvoltare
(NUTS2), Județ,
Localitate;
Grupe mari de
vârstă ale
beneficiarilor
(adulți, copii);

MDRAP. Calcularea
indicatorului
este
posibilă în baza unui
cadru normativ ce ar
stabili obligativitatea
de
raportare
a
informațiilor
cu
privire la locuințele
sociale,
definite
conform legii nr. 114/
1996,
de către
autoritățile publice
locale. Având în

standardele locuinței sociale conform
legislației.
Legea nr. 114/1996 (art.2 lit. c):
„Locuinţă socială: Locuinţă care se atribuie
cu chirie subvenţionată unor persoane sau
familii, a căror situaţie economică nu le
permite accesul la o locuinţă în proprietate
sau închirierea unei locuinţe în condiţiile
pieţei”.
Exercițiile de colectare de date anterioare
pot fi analizate pentru a determina cea mai
bună metodologie.
În viitor, se are în vedere calcularea unui
indicator care să reflecte și serviciile primite
de beneficiari, de tipul:
„Numărul beneficiarilor de locuințe sociale
care au beneficiat de servicii personalizate
de asistență prin intermediul unui plan de
management de caz.” Noi aranjamente
instituționale și fluxuri de date ar fi necesate
în acest scop.
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Alte caracteristici
socio-economice
vor fi discutate

vedere
efortul
considerabil necesar
colectării
datelor,
recomandăm
raportarea
indicatorului o dată la
3 ani.
În lipsa unui cadru
normativ, indicatorul
poate fi colectat doar
prin aplicarea de
chestionare
autorităților
administrației publice
locale.
Însă,
presupune un proces
dificil, într-un timp
considerabil, cu o
rată de răspuns
redusă și o marjă de
eroare mare cu
privire
la
date.
Așadar, în lipsa unui
sistem periodic de
raportare obligatorie
a datelor de către
autoritătile
administrației publice
locale, indicatorul va
putea fi raportat
numai
după

44.

Locuire

Locuire

Numărul
cererilor
pentru
locuințe
sociale,
dintre care
cereri
eligibile

Nu este cazul

Rezultat
O.G. 6.2.

Numărul cererilor pentru locuințe sociale,
per total și după cereri eligibile, raportat de
autoritățile locale.
Definiția locuinței sociale utilizată în SNISRS
poate fi folosită ca bază de pornire pentru a
agrea o definiție comună utilizată în
calcularea indicatorului, deoarece fondul de
locuințe utilizat de autoritățile publice locale
(precum locuințele de urgență, locuințele cu
caracter social pentru tineri, locuințe tip
container etc.) nu se încadrează în
standardele locuinței sociale conform
legislației.
Exercițiile de colectare de date anterioare
pot fi analizate pentru a determina cea mai
bună metodologie.
Legea nr. 114/1996 (art.2 lit. c): „Locuinţă
socială: Locuinţă care se atribuie cu chirie
subvenţionată unor persoane sau familii, a
căror situaţie economică nu le permite
accesul la o locuinţă în proprietate sau
închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei”.
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PUEIS: Nu este
cazul.
SNISRS
Regiune
dezvoltare
(NUTS2),
Localitate;

M&E:
de
Județ,

realizarea
analize.
MDRAP

unei

Calcularea
indicatorului
este
posibilă în baza unui
cadru normativ, ce ar
stabili obligativitatea
de
raportare
a
informațiilor
cu
privire la locuințele
sociale,
definite
conform legii nr. 114/
1996,
de către
autoritățile publice
locale. Având în
vedere
efortul
considerabil necesar
colectării
datelor,
recomandăm
raportarea
indicatorului o dată la
3 ani.
În lipsa unui cadru
normativ, indicatorul
poate fi colectat doar
prin aplicarea de
chestionare
autorităților
administrației publice
locale.
Însă,

presupune un proces
dificil, într-un timp
considerabil, cu o
rată de răspuns
redusă și o marjă de
eroare mare cu
privire
la
date.
Așadar, în lipsa unui
sistem periodic de
raportare obligatorie
a datelor de către
autoritătile
administrației publice
locale, indicatorul va
putea fi raportat
numai
după
realizarea
unei
analize.
45.

Locuire

Locuire

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

Nu este cazul

Rezultat
O.G. 6.2.

Numărul de locuințe sociale existent, din
care numărul de locuințe finalizate sau în
curs de construire în anul de referință,
raportat de autoritățile publice locale.
Definiția locuinței sociale utilizată în SNISRS
poate fi folosită ca bază de pornire pentru a
agrea o definiție comună utilizată în
calcularea indicatorului, deoarece fondul de
locuințe utilizat de autoritățile publice locale
(precum locuințele de urgență, locuințele cu
caracter social pentru tineri, locuințe tip
container etc.) nu se încadrează în
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PUEIS: Nu este
cazul.
SNISRS
M&E:
Status
locuințe
(finalizate, în curs
de construire)

MDRAP face
semestrial analiza cu
privire la locuințele
sociale construite din
bugetul de stat, dar
nu surprinde și stocul
de locuințe sociale
din bugetul local.
Calcularea
indicatorului este
posibilă în baza unui
cadru normativ, ce ar

standardele locuinței sociale conform
legislației.
Legea nr. 114/1996 (art.2 lit. c): „Locuinţă
socială: Locuinţă care se atribuie cu chirie
subvenţionată unor persoane sau familii, a
căror situaţie economică nu le permite
accesul la o locuinţă în proprietate sau
închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei”.
Exercițiile de colectare de date anterioare
pot fi analizate pentru a determina cea mai
bună metodologie.
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stabili obligativitatea
de raportare a
informațiilor cu
privire la locuințele
sociale, definite
conform legii nr.
114/ 1996, de către
autoritățile publice
locale. Având în
vedere efortul
considerabil necesar
colectării datelor,
recomandăm
raportarea
indicatorului o dată
la 3 ani.
În lipsa unui cadru
normativ, indicatorul
poate fi colectat doar
prin aplicarea de
chestionare
autorităților
administrației
publice locale. Însă,
presupune un proces
dificil, într-un timp
considerabil, cu o
rată de răspuns
redusă și o marjă de
eroare mare cu
privire la date.

Așadar, în lipsa unui
sistem periodic de
raportare obligatorie
a datelor de către
autoritătile
administrației
publice locale,
indicatorul va putea
fi raportat numai
după realizarea unei
analize.
46.

Locuire

Locuire

Persoane
fără
adăpost,
inclusiv
copii

Nu este cazul

Rezultat
O.G. 6.3.

Numărul persoanelor care „din motive
singulare sau cumulate de ordin social,
medical, financiar-economic, juridic ori din
cauza unor situații de forță majoră, trăiesc în
stradă, locuiesc temporar la prieteni sau
cunoscuți, se află în incapacitate de a susține
o locuință în regim de închiriere ori sunt în
risc de evacuare, se află în instituții sau
penitenciare de unde urmează ca, în termen
de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate
și nu au domiciliu ori reședință” (Legea
asistenței sociale, Art. 6(z)).

PUEIS: Nu este
cazul.
SNISRS M&E:
Localitate;
Vârstă (categorie
specială pentru
copii);
Tipul lipsei de
adăpost (fără
acoperiș, fără
locuință, locuință
nesigură, locuință
necorespunzătoare
;
Alte caracteristici
socio-demografice
care
trebuie
discutate
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Date colectate prin
intermediul unei noi
cercetări coordonată
de MMJS - Ancheta
specială
privind
persoanele
fără
adăpost.

Tabel 8: Indicatori cheie de incluziune socială privind Participarea Socială
Nr.

Sector
generic

Sector
SNISRS
M&E

Indicator

47.

Participar
e socială

Participar
e socială

Toleranța cu
privire
la
grupurile
minoritare

Status
Portofoliu
UE
de
indicatori
sociali
Nu
este
cazul

Status
SNISRS
M&E

Definiție

Dezagregări

Sursa datelor

Consecinț
ă

Procentul persoanelor care nu indică o
distanțare socială față de grupurile
minoritare
Întrebarea din WVS: „Pe lista următoare sunt
trecute diferite grupuri de persoane. Aţi
putea, vă rugăm, să alegeţi pe aceia pe care
nu i-aţi dori ca vecini? Persoane dependente
de droguri/ persoane de rasă diferită de a
dvs/ persoane care au SIDA/ imigranți/
muncitori în străinătate/ homosexuali/
persoane având o religie diferită de a dvs/
alcoolici înrăiți/ cupluri necăsătorite care
locuiesc împreună/ persoane care vorbesc o
limbă diferită.”

PUEIS: Nu este
cazul.

RQSA & ICCV,
anchetele WVS /
EVS

O.G. 7.2.

SNISRS M&E: Gen,
Vârstă sau orice
altă variabilă sociodemografică

Întrebarea din EVS: „Pe lista următoare sunt
trecute diferite grupuri de persoane. Aţi
putea, vă rugăm, să alegeţi pe aceia pe care nu
i-aţi dori ca vecini? Persoane de rasă diferită
de a dvs/ alcoolici înrăiți/ imigranți/ muncitori
din străinătate/ persoane dependente de
droguri/ homosexuali/ creștini/ musulmani/
evrei/ țigani.”
48.

Participar
e socială

Participar
e socială

Apartenenț
a
la
organizații

Nu
cazul

este

Consecinț
ă

Procentul populației care aparține/ are un
statut de membru activ în cel puțin o
organizație de voluntariat.
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PUEIS: Nu este
cazul.

RQSA & ICCV,
anchetele WVS /
EVS

de
voluntariat

O.G. 7.3.

Întrebarea din WVS: „Vă voi citi în
continuare o listă de organizații voluntare. Vă
rog să îmi spuneți, pentru fiecare organizație,
dacă sunteți membru activ, membru inactiv
sau dacă nu sunteți membru al unei astfel de
organizații. Organizații religioase sau
bisericești/ Sport sau recreare/ Educație,
artă, muzică/ Sindicate/ Partide politice/
Organizaţii ecologiste (de protecţie a
mediului)/ Asociații profesionale/ Organizaţii
umanitare sau caritabile/ Organizaţii ale
consumatorilor/ Grupuri de sprijin, de ajutor
între oameni cu aceleaşi probleme/ Asociații
de femei/ Alte organizații sau grupuri”
Întrebarea din EVS: „ V-aș ruga în continuare
să vă uitați atent la următoarea listă de
organizații voluntare și să-mi spuneți cărora
dintre ele le aparțineți? Organizații religioase
sau bisericești/ Educație, artă, muzică sau
activităț culturale/ Sindicate/ Grupuri sau
partide politice/ Mediul înconjurător,
ecologie, drepturile animalelor/ Asociații
profesionale/ Sport sau recreare/ Organizaţii
umanitare sau caritabile/ Organizaţii ale
consumatorilor/ Grupuri de sprijin, de ajutor
între oameni cu aceleaşi probleme/ Alte
grupuri.”
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SNISRS M&E: Gen,
Vârstă sau orice
altă variabilă sociodemografică

4. Anexe
Anexa 1. Protecția persoanelor cu dizabilități
Anexa 2. Protecţia drepturilor copiilor și adopție
Anexa 3. Transferuri sociale
Anexa 4. Servicii sociale
Anexa 5. Pensii şi Asigurări sociale de stat
Anexa 6. Ocupare, Mobilitate, Șomaj şi Protecţia socială a şomerilor
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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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