
 

ANEXA nr. 1 la Toolkit 

 

ETAPE OPERAȚIONALE 

 

1. Constituirea grupului de lucru și organizarea procesului de evaluare 

 

-Constituirea grupului de lucru pentru evaluarea așezării informale și implementării 

măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările 

informale, din care ar putea face parte: primarul (viceprimar), reprezentant 

departamentului urbanism și amenajarea teritoriului, reprezentant departament investiții, 

un jurist desemnat de primărie, un reprezentant al comunității, facilitator, expert planificare 

teritorială și expert în domeniu social. 

Grupul de lucru va avea următoarele atribuții generale: 

- Organizarea evaluării așezărilor informale prin desemnarea responsabilităților în 

cadrul primăriei;  

- Pregătirea personalului ce va realiza evaluarea așezării informale; 

- Evaluarea comunitățiilor defavorizate 

- Validarea procesului de evaluare a așezării informale; 

 

2. Realizarea instrumentelor de evaluare a așezărilor informale. 

 

-Actualizarea instrumentelor de evaluare-chestionare, centralizatoare, rapoarte de 

sinteză etc; 

-Consultarea autorității locale privind metodologia de evaluare a așezărilor informale; 

 

3. Evaluarea așezării informale 

 

3.1. Stabilirea responsabilităților în cadrul grupului de lucru; 

3.2. Stabilirea sectoarelor de evaluare pe un suport cartografic furnizat de direcția de 

urbanism și amenajarea teritoriului; 

3.3. Completarea fișelor de evaluare (Anexele 5,7 și 9); 

3.4. Completarea centralizatoarelor pe cu datele obținute din teren (Anexele 6,8 și 

10); 



 

3.5. Completarea fișei sintetice a așezării informale (Anexa 4).  

 

4. Analiza rezultatelor obținute și identificarea problemelor în 

comunitățile defavorizate;  

-Analiza rezultatelor pentru fiecare componentă (populație, economie, locuire); 

-Sintetizarea rezultatelor și proiectarea punctelor tari, a punctelor slabe, a 

oportunităților și riscurilor, într-un tablou de tip SWOT.  

 

5. Stabilirea setului de proiecte necesare pentru nevoile comunității; 

 

Identificarea punctelor slabe va oferi punctele de plecare în construirea setului de 

proiecte de care are nevoie comunitatea. Pe baza raportării la punctele slabe, la 

oportunități și riscuri se va realiza o ierarhizare a proiectelor identificate. 

 

6. Integrarea proiectelor în instrumentele de planificare strategică; 

 

Proiectele identificate ca fiind prioritare se vor integra în Strategia de Dezvoltare 

Durabilă  (SDD) parcurgându-se următoarele etape: 

-consultarea comunității privind proiectele ce vor fi adăugate în SDD; 

-actualizarea SDD; 

-propunerea în Consiliul Local a SDD actualizată. 

 



 

 

ANEXA nr. 2 la Toolkit 

 
 

Aprobat, 
PRIMAR, 

....................... 
FIȘA POSTULUI 

Denumirea postului: COORDONATOR 

Nume/ prenume: ................. 
 
Condiţii specifice pentru ocuparea postului 
✓ Studii de specialitate: absolvent al unei forme de invatamant superior  
✓ Perfecţionări (specializări): - 
✓ Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: cunostinte MSOffice: WORD, EXCEL, 

PowerPoint, navigare internet 
✓ Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): - 
✓ Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: gandire analitica, comunicare,  adoptare de decizii, 

lucru in echipa, analiza, sinteza planificare, cautarea si colectarea informatiilor 
✓ Cerinţe specifice: exercită atribuţii care necesită frecvente deplasări în teren, în interiorul 

localităţii 
✓ Competenţă managerială: - 
 
Atribuţiile postului: 

- Coodonează activitățile propuse/ derulate pentru gestionarea situației așezărilor 

informale; 

- Stabilește un plan de lucru coerent pe baza informațiilor furnizate de către ceilalți membri 

ai grupului local; 

- Participă la întâlnirile cu reprezentanții comunităților dezavantajate; 

- Asigură suportul necesar celorlalți membri ai grupului local pentru derularea acțiunilor 

prevăzute; 

- Asigură comunicarea între structurile relevante existente la nivel local și cele regionale/ 

județene/ naționale. 

 

Data           Semnătură  

 
 
 
  



 

 

Aprobat, 
PRIMAR, 

....................... 
 

FIȘA POSTULUI 

Denumirea postului: Responsabil patrimoniu/ urbanism 

Nume/ prenume: ................. 
 
Condiţii specifice pentru ocuparea postului 
✓ Studii de specialitate: absolvent al unei forme de invatamant superior  
✓ Perfecţionări (specializări): - 
✓ Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: cunostinte MSOffice: WORD, EXCEL, 

PowerPoint, navigare internet 
✓ Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): - 
✓ Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: gandire analitica, comunicare,  adoptare de decizii, 

lucru in echipa, analiza, sinteza planificare, cautarea si colectarea informatiilor 
✓ Cerinţe specifice: exercită atribuţii care necesită frecvente deplasări în teren, în interiorul 

localităţii 
✓ Competenţă managerială: - 
 
Atribuţiile postului: 

- Identifică la nivelul instituției a documentelor de urbanism necesare (PUG, PUZ) și propune 

după caz măsuri de remediere acolo unde situația impune. Această etapă presupune, fără 

a se limita la acestea: 

o Identificarea zonelor vizate în cadrul PUG și propunerea de actualizare a acestuia, 

în cazul în care zonele nu se regăsesc în cadrul documentului; 

o Identificarea zonelor vizate la nivelul PUZ-urilor existente și propunerea de 

actualizare a acestora, în cazul în care zonele nu se regăsesc în cadrul 

documentelor; 

- Identificarea statutului juridic al terenurilor vizate- această etapă presupune, fără a se 

limita la acestea: 

o Identificarea zonei din punct de vedere al localizării în intravilanul sau extravilanul 

localității; 

o Identificarea deținătorului și formei de proprietate al terenului; 

o Propunerea unui plan de acțiune privind eventuale remedieri/ proceduri ce trebuie 

întreprinse, ce va conține etape procedurale, termene de soluționare și instituții 

responsabile. 

- Participă la completarea fișei privind descrierea așezării informale; 

- Identifică impactul financiar al acțiunilor privind soluționarea aspectelor ce țin de 

reglementarea statutului terenului și îl comunică coordonatorului; 

- Participă, dacă este cazul, la acțiunile de informare și comunicare derulate la nivel local, 

cât și, după caz la nivel județean/ regional/ național. 

Data           Semnătură   



 

 

Aprobat, 
PRIMAR, 

....................... 
 

FIȘA POSTULUI 

Denumirea postului: Responsabil investiții 

Nume/ prenume: ................. 
 
Condiţii specifice pentru ocuparea postului 
✓ Studii de specialitate: absolvent al unei forme de invatamant superior  
✓ Perfecţionări (specializări): - 
✓ Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: cunostinte MSOffice: WORD, EXCEL, 

PowerPoint, navigare internet 
✓ Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): - 
✓ Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: gandire analitica, comunicare, adoptare de decizii, 

lucru in echipa, analiza, sinteza planificare, cautarea si colectarea informatiilor 
✓ Cerinţe specifice: exercită atribuţii care necesită frecvente deplasări în teren, în interiorul 

localităţii 
✓ Competenţă managerială: - 
 
Atribuţiile postului: 

- Participă la completarea fișei privind descrierea așezării informale;   

- Participă la elaborarea unui plan de acțiune privind măsurile de informare și comunicare 

potrivite pentru comunitate. 

- Identifică existența/ necesitatea documentațiilor tehnico-economice pentru zona vizată; 

- Verifică documentațiile tehnico-economice elaborate pentru zona vizată; 

- Identifică pe baza documentațiilor tehnico-economice elaborate impactul financiar și îl 

comunică coordonatorului; 

- Participă la acțiunile de informare și comunicare derulate la nivel local, cât și, după caz 

la nivel județean/ regional/ național. 

Data           Semnătură  

 

  



 

 

Aprobat, 
PRIMAR, 

....................... 
 

FIȘA POSTULUI 

Denumirea postului: Responsabil domeniu social 
 
Condiţii specifice pentru ocuparea postului 
✓ Studii de specialitate: absolvent al unei forme de invatamant superior  
✓ Perfecţionări (specializări): - 
✓ Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: cunostinte MSOffice: WORD, EXCEL, 

PowerPoint, navigare internet 
✓ Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): - 
✓ Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: gandire analitica, comunicare, adoptare de decizii, 

lucru in echipa, analiza, sinteza planificare, cautarea si colectarea informatiilor 
✓ Cerinţe specifice: exercită atribuţii care necesită frecvente deplasări în teren, în interiorul 

localităţii 
✓ Competenţă managerială: - 
 
Atribuţiile postului: 

- Participă la colectarea datelor necesare din comunitate; 

- Asigură centralizarea informațiilor obținute prin completarea bazelor de date; 

- Asigură transmiterea datelor colectate către coordonator; 

- Participă la acțiunile de informare și comunicare derulate la nivel local, cât și, după caz la 

nivel județean/ regional/ național; 

- Participă la elaborarea unui plan de acțiune privind măsurile de informare și comunicare 

potrivite pentru comunitate. 

 

 

Data           Semnătură  

 

 

  



 

 

 

Aprobat, 
PRIMAR, 

....................... 
 

FIȘA POSTULUI 

Denumirea postului: Expert local pe problemele romilor sau echivalent 
 
Condiţii specifice pentru ocuparea postului 
✓ Studii de specialitate: nu este cazul 
✓ Perfecţionări (specializări): - 
✓ Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: cunostinte MSOffice: WORD, EXCEL, 

PowerPoint, navigare internet 
✓ Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): - 
✓ Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: gandire analitica, comunicare, adoptare de decizii, 

lucru in echipa, analiza, sinteza planificare, cautarea si colectarea informatiilor 
✓ Cerinţe specifice: exercită atribuţii care necesită frecvente deplasări în teren, în interiorul 

localităţii 
✓ Competenţă managerială: - 
 
Atribuţiile postului: 

- Participă la colectarea datelor necesare din comunitate; 

- Participă la elaborarea unui plan de acțiune privind măsurile de informare și comunicare 

potrivite pentru comunitate; 

- Participă la organizarea întâlnirilor în comunitate; 

- Participă la acțiunile de informare și comunicare derulate la nivel local, cât și, după caz la 

nivel județean/ regional/ național. 

 

 

Data           Semnătură  

 

 



Activitate Responsabil
Personal suport, dacă 
se consideră necesar

Persoana de contact din 
așezarea informală, 

după caz

Resurse tehnice 
necesare

Săpt. 1 Săpt. 2 .... Săpt "n"

Ex: Colectare informatii privind 
persoanele care locuiesc in asezarea 
informala

Responsabil 
asistenta sociala; 
Expert local pe 
problemele romilor 
sau echivalent

"x" persoane din 
cadrul Directiei/ 
Compatimentului/ 
Biroului "y", daca este 
cazul

Nume/ Prenume/ 
Telefon

Se vor include 
resursele necesare 
pentru realizarea 
activității
Ex. Laptop, Dosare, 
mașină, etc

X X X X

Ex: Colectare informatii privind starea/ 
accesul la utilitati

Responsabil 
patrimoniu/ 
urbanism; 
responsabil 
investitii

"x" persoane din 
cadrul Directiei/ 
Compatimentului/ 
Biroului "y", daca este 
cazul

Nume/ Prenume/ 
Telefon

X X

Campanie informare privind …. 
Altele…. 

PLAN DEPLASĂRI ÎN TEREN

Anexa 3 la Toolkit



 

 

ANEXA nr. 4 la Toolkit 

 

FIȘA SINTETICĂ A AȘEZĂRII INFORMALE 

Anul…………….. 

1. Denumirea așezării informale 

 

.............................................................................................................................

.............. 

 

2. Poziția geografică în cadrul unității administrativ-teritoriale (poziția 

față de rețeaua hidrografică, rețeaua rutieră, rețeaua feroviară etc) 

 

.............................................................................................................................

.............. 

.............................................................................................................................

.............. 

.............................................................................................................................

.............. 

.............................................................................................................................

.............. 

.............................................................................................................................

.............. 

 

3. Descrierea elementelor de risc natural (inundații, alunecări de 

teren, surse de poluare etc): 

.............................................................................................................................

.............. 

.............................................................................................................................

.............. 

.............................................................................................................................

.............. 



 

 

.............................................................................................................................

.............. 

.............................................................................................................................

.............. 

4. Descrierea elementelor de risc antropic (infracționalitate, abandon 

școlar, sărăcie, etc): 

.............................................................................................................................

.............. 

.............................................................................................................................

.............. 

.............................................................................................................................

.............. 

.............................................................................................................................

.............. 

.............................................................................................................................

.............. 

.............................................................................................................................

.............. 

 

5. Populația totală din așezarea informală  

........................................reprezentând..........................% din total 

populație UAT, din care .............% masculin și .................% feminin. 

 

6. Numărul de persoane căsătorite timpuriu: masculin..........feminin...... 

 

7. Populație plecată din localitate: la lucru..........; în căutarea unui loc de 

muncă.......; la studii........; în interes de afaceri......; motive familiale.....; vizită, 

turism......; alte motive....... 

 

8. Populație totală de etnie romă…………………………………………………… 

reprezentând................. % din total populația UAT 

 

9. Populație totală ce a absolvit studii superioare………………………………… 

reprezentând................ % din total populație UAT cu studii superioare. 



 

 

 

10. Populație totală ce a absolvit studii postliceale……………………………………… 

reprezentând................ % din total populație UAT cu studii postliceale. 

 

11. Populație totală ce a absolvit studii liceale……………………………………… 

reprezentând................ % din total populație UAT cu studii liceale. 

 

12. Populație totală ce folosește internetul………………………………………… 

reprezentând................ % din total populație UAT ce folosește internetul. 

 

13. Număr total de persoane ocupate………………………reprezentând................ 

% din total populație ocupată UAT 

 

14. Număr total de șomeri…………………………………………………………… 

reprezentând.................% din total șomeri UAT 

 

15. Număr total de pensionari……… reprezentând.................% din total 

pensionari UAT 

 

16. Număr total de persoane după statutul profesional: salariați……………..; 

patron /angajator..................; lucrător pe cont propriu ....................; membru al 

unei societăţi agricole/cooperative..........; lucrător familial (neremunerat) 

.................; altă situaţie................. 

 

17. Număr total de persoane în căutarea unui loc de muncă…………………........ 

 

18. Număr total de persoane după forma de protecție social: indemnizaţie de 

şomaj……………; indemnizaţie de şomaj pentru absolvenţii instituţiilor de 

învăţământ…………; plăţi compensatorii………….; alte forme de compensaţii………….; 

nu mai beneficiază de nici un ajutor…………….; nu a beneficiat niciodată de nici un 

ajutor………….. 

 

19. Numărul total de locuințe………………………………………………………… 

 

20. Numărul total de locuințe după tip: convenționale…………………; altă unitate de 

locuit-unitate mobilă …………; unitate provizorie………………; altă 

situație…………………………………………………………………………… 

 

21. Numărul total de locuințe după statutul locuinței: permanente…………………; 

secundare…………;  

 

22. Numărul total de locuințe după forma de proprietate: private (deține acte de 

proprietate)…………………; nu deține acte de proprietate…………; alte 

situații…………………………… 

 

23. Numărul de locuințe conectate la surse de apă potabilă………….; pondere în 

total locuințe din așezarea informală……%. 



 

 

 

24. Numărul de locuințe conectate la rețeaua de canalizare………….; pondere în 

total locuințe din așezarea informală……%. 

 

25. Numărul de locuințe conectate la curent electric………….; pondere în total 

locuințe din așezarea informală……%. 

 

26. Numărul de contracte semnate cu un furnizor de energie electrică…………. 

 

27. Numărul de locuințe pentru care se deține acte de proprietate asupra 

terenului……………………. pondere în total locuințe din așezarea informală……%. 

 

28. Numărul de locuințe pentru care se nu există acte de proprietate asupra 

terenului……………………. pondere în total locuințe din așezarea informală……%. 

 

29. Numărul de clădiri rezidențiale ……………………. …………………………… 

 

30. Numărul de clădiri nerezidențiale ……………………. ………………………... 

 

31. Numărul de clădiri dezvoltate spontan ……………………….………………… 

32. Numărul de locuințe în intravilan……………………………………………… 

 

33. Numărul de locuințe în extravilan……………………………………………… 

 

34. Numărul de locuințe din extravilan pentru care au început demersurile de 

intrare în intravilan………………………………………………………………… 

 

35. Locuințe declarate la direcția de taxe și impozite………………………………. 

pondere în total locuințe din așezarea informală……%. 

 

36. Amplasamentul clădirilor din așezarea informală în zone cu diverse 

funcţiuni 

 

• vecinătatea gropilor de 

gunoi……………………………………………………………………………………… 

• zona de protecţie a căilor de comunicaţie (căi ferate, 

autostrăzi)……………………………….. 

• zona de protecţie pentru 

monumente………………………………………………………………………… 

• zona de protecţie pentru cimitire sau 

ferme……………………………………………………………….. 

• zona de protecţie pentru reţele edilitare (gaze, 

electrice)…………………………………………… 

• zone 

protejate…………………………………………………………………………………………………………….

. 



 

 

• zone 

industriale………………………………………………………………………………………………………….. 

• zone risc – 

inundabile…………………………………………………………………………………………………. 

• zone risc - alunecări de 

teren………………………………………………………………………………………. 

• alte 

situații………………………………………………………………………………………………………………

….. 

 

37. Materialul de construcţie al locuinţei 

 

• zidărie sau BCA………………………………….. 

• lemn sau bârne………………………………….. 

• paianta, chirpici…………………………………. 

• alte materiale……………………………………. 



 

 

ANEXA nr. 5 la Toolkit 

 

CHESTIONAR POPULAȚIE 

 

1. NUMELE ŞI 

PRENUMELE....................................................................................... 

...........................................................................................................................

............. 

 

2. Stradă......................................................................................................Numă

r.......... 

 

3. Sex: masculin....................; feminin...................... 

 

4. Vârstă:............................................ 

 

5. Starea civilă:  

 

-Căsătorit(ă)..........................căsătorit(ă) timpuriu………………………………… 

-Necăsătorit(ă) ..................... 

-Văduv(ă).............................. 

-Divorţat(ă)........................... 

-Uniune consensuală........... 

 

6. Anul căsătoriei 1 .........Anul căsătoriei 2 ...........Anul căsătoriei 3.............. Anul 

căsătoriei 4................ 

 

7. MOTIVUL ABSENŢEI DIN LOCALITATEA:  

 

• La lucru....................................................... 

• În căutarea unui loc de muncă...........…. 

• La studii..... ……………………………… 

• În interes de afaceri..................................  

• Motive familiale........................................  

• Vizită, turism............................................. 

• Alte motive................................................ 

 

8. CĂREI ETNII CONSIDERĂ PERSOANA CĂ ÎI APARŢINE?  

...........................................................................................................................

............. 

 

9. CARE ESTE LIMBA MATERNĂ? ……………………………………………….. 

 



 

 

10. CĂREI RELIGII CONSIDERĂ PERSOANA CĂ ÎI APARŢINE.......................  

...........................................................................................................................

............. 

 

11. INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ABSOLVITĂ DE CEL MAI ÎNALT NIVEL 

(atestată printr-un certificat sau diplomă).................................................. 

...........................................................................................................................

............. 

 

12. INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT PE CARE O URMEAZĂ............................. 

...........................................................................................................................

............. 

 

13. PERSOANA FOLOSEŞTE INTERNETUL?   

 

DA............... 

NU............... 

 



Anexa 6 la Toolkit- Centralizator

Numele si prenumele 

Total persoane (se 
completează cifra 1 

pentru toate persoanele 
chestionate)

Masculin (se 
completează 1 pentru 

persoanele de sex 
masculin și 0 pentru 
persoanele de sex 

feminin)

Feminin  (se 
completează cifra 1 

pentru persoanele de 
sex feminin și 0 pentru 

persoanele de sex 
masculin)

Anul nasterii

Căsătorit (ă) (se 
completează cu 1 pentru 
persoanele încadrate în 
această categorie și 0 

pentru persoanele în altă 
situație din punct de 
vedere al stării civile)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL 21 0 0 0 0



Căsătorit (ă) timpuriu 
(se completează cu 1 

pentru persoanele 
încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație din punct de 
vedere al stării civile)

Necăsătotit (ă) (se 
completează cu 1 pentru 
persoanele încadrate în 
această categorie și 0 

pentru persoanele în altă 
situație din punct de 
vedere al stării civile)

Văduv (ă) (se 
completează cu 1 pentru 
persoanele încadrate în 
această categorie și 0 

pentru persoanele în altă 
situație din punct de 
vedere al stării civile)

Divorțat (ă) (se 
completează cu 1 pentru 
persoanele încadrate în 
această categorie și 0 

pentru persoanele în altă 
situație din punct de 
vedere al stării civile)

Uniune consensuală (se 
completează cu 1 pentru 
persoanele încadrate în 
această categorie și 0 

pentru persoanele în altă 
situație din punct de 
vedere al stării civile)

Anul căsătoriei 1

0 0 0 0 0



Anul căsătoriei 2 Anul căsătoriei 3 Anul căsătoriei 4

Total persoane prezente  
(se completează cu 1 

pentru persoanele 
încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

Persoane prezente de 
sex masculin (se 

completează cu 1 pentru 
persoanele încadrate în 
această categorie și 0 

pentru persoanele în altă 
situație)

Persoane prezente de 
sex feminin (se 

completează cu 1 pentru 
persoanele încadrate în 
această categorie și 0 

pentru persoanele în altă 
situație)

0 0 0 0 0 0



Total persoane absente 
(se completează cu 1 

pentru persoanele 
încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

Persoane absente de sex 
masculin (se 

completează cu 1 pentru 
persoanele încadrate în 
această categorie și 0 

pentru persoanele în altă 
situație)

Persoane absente de sex 
masculin (se 

completează cu 1 pentru 
persoanele încadrate în 
această categorie și 0 

pentru persoanele în altă 
situație)

Motivul absenței din 
localitate-la lucru (se 

completează cu 1 pentru 
persoanele încadrate în 
această categorie și 0 

pentru persoanele în altă 
situație)

Motivul absenței din 
localitate-in cautarea 
unui loc de muncă (se 

completează cu 1 pentru 
persoanele încadrate în 
această categorie și 0 

pentru persoanele în altă 
situație)

Motivul absenței din 
localitate-la studii (se 

completează cu 1 pentru 
persoanele încadrate în 
această categorie și 0 

pentru persoanele în altă 
situație)

0 0 0 0 0 0



Motivul absenței din 
localitate-in interes de 
afaceri (se completează 
cu 1 pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

Motivul absenței din 
localitate-motive 

familiale (se 
completează cu 1 pentru 
persoanele încadrate în 
această categorie și 0 

pentru persoanele în altă 
situație)

Motivul absenței din 
localitate-vizită, turism 

(se completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

Motivul absenței din 
localitate-alte motive 
(se completează cu 1 

pentru persoanele 
încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

Etnia-român (se 
completează cu 1 pentru 
persoanele încadrate în 
această categorie și 0 

pentru persoanele în altă 
situație)

Etnia-Rom (se 
completează cu 1 pentru 
persoanele încadrate în 
această categorie și 0 

pentru persoanele în altă 
situație)

0 0 0 0 0 0



Etnia-maghiar (se 
completează cu 1 pentru 
persoanele încadrate în 
această categorie și 0 

pentru persoanele în altă 
situație)

Etnia-altă situație (se 
completează cu 1 pentru 
persoanele încadrate în 
această categorie și 0 

pentru persoanele în altă 
situație)

Limba maternă-română 
(se completează cu 1 

pentru persoanele 
încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

Limba maternă-
maghiară (se 

completează cu 1 pentru 
persoanele încadrate în 
această categorie și 0 

pentru persoanele în altă 
situație)

Limba maternă-altă 
situație (se completează 
cu 1 pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

Religia-ortodox (se 
completează cu 1 pentru 
persoanele încadrate în 
această categorie și 0 

pentru persoanele în altă 
situație)

0 0 0 0 0 0



Religia-catolic (se 
completează cu 1 pentru 
persoanele încadrate în 
această categorie și 0 

pentru persoanele în altă 
situație)

Religie-altă situație (se 
completează cu 1 pentru 
persoanele încadrate în 
această categorie și 0 

pentru persoanele în altă 
situație)

Ultima instutuție de 
învătământ absolvită-

facultate (se 
completează cu 1 pentru 
persoanele încadrate în 
această categorie și 0 

pentru persoanele în altă 
situație)

Ultima instutuție de 
învătământ absolvită-

postliceală (se 
completează cu 1 pentru 
persoanele încadrate în 
această categorie și 0 

pentru persoanele în altă 
situație)

Ultima instutuție de 
învătământ absolvită-

liceu (se completează cu 
1 pentru persoanele 
încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

Ultima instutuție de 
învătământ absolvită-

scoală generală (se 
completează cu 1 pentru 
persoanele încadrate în 
această categorie și 0 

pentru persoanele în altă 
situație)

0 0 0 0 0 0



Ultima instutuție de 
învătământ absolvită-

scoala primară (se 
completează cu 1 pentru 
persoanele încadrate în 
această categorie și 0 

pentru persoanele în altă 
situație)

Instituția de învățămât 
urmată în prezent-

facultate (se 
completează cu 1 pentru 
persoanele încadrate în 
această categorie și 0 

pentru persoanele în altă 
situație)

Instituția de învățămât 
urmată în prezent-

postliceală (se 
completează cu 1 pentru 
persoanele încadrate în 
această categorie și 0 

pentru persoanele în altă 
situație)

Instituția de învățămât 
urmată în prezent-liceu 

(se completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

Instituția de învățămât 
urmată în prezent-
scoală generală (se 

completează cu 1 pentru 
persoanele încadrate în 
această categorie și 0 

pentru persoanele în altă 
situație)

Instituția de învățămât 
urmată în prezent-
scoală primară (se 

completează cu 1 pentru 
persoanele încadrate în 
această categorie și 0 

pentru persoanele în altă 
situație)

0 0 0 0 0 0



Folosește internetul (se 
completează cu 1 pentru 
persoanele încadrate în 
această categorie și 0 

pentru persoanele în altă 
situație)

Nu folosește internetul 
(se completează cu 1 

pentru persoanele 
încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

0 0



Anexa 6 la Toolkit- Analiza Datelor
Evoluția numărului total de locuitori în așezarea informală

Total 
Media sirului de 

date
2020 345 477
2021 456 477
2022 342 477
2023 456 477
2024 786 477

Ponderea populației din așezarea informală din populația totală a UAT
Total 

populație 
așezare 

informală

Total UAT
% din total 

UAT

2020 345 1456 23,69505495
2021 456 1675 27,2238806
2022 342 1789 19,11682504
2023 456 1799 25,34741523
2024 786 1811 43,40143567
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Structura populației pe sexe în așezarea informală 
Masculin Feminin

2020 45 46
2021 47 49
2022 65 68
2023 78 80
2024 90 96

Evoluția numărului de persoane căsătorite timpuriu în așezarea informală
Masculin Feminin

2020 40 41
2021 45 48
2022 59 61
2023 70 75
2024 80 90
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Evoluția numărului de locuitori plecați din localitate

la lucru
în căutarea unui 

loc de muncă
la studii

în interes de 
afaceri

motive 
familiale

vizită,turis
m

alte 
motive

2020 13 12 2 4 3 1 2
2021 15 4 4 6 6 4 5
2022 18 12 5 7 9 2 6
2023 34 43 6 3 4 6 2
2024 14 15 7 2 2 8 7

Evoluția numărului de persoane de etnie romă
Total 

populație 
de etnie 

romă

Media sirului de 
date

2020 345 404
2021 324 404
2022 349 404
2023 456 404
2024 546 404
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Evoluția numărului de persoane ce au absolvit studii 



Evoluția numărului de persoane ce au absolvit studii superioare

Total 
populație 

ce a 
absolvit 

studii 
superioare 
in așezarea 
informală

Media sirului de 
date

Total 
populație ce a 
absolvit studii 

superioare 
total UAT

Media sirului 
de date

2020 12 9 70 58,4
2021 9 9 34 58,4
2022 5 9 45 58,4
2023 8 9 65 58,4
2024 11 9 78 58,4
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Evoluția ponderii populației cu studii superioare din așezarea informală
 în total populație UAT ce a absolvit studii superioare

Total 
populație 

ce a 
absolvit 

studii 
superioare 
in așezarea 
informală

Total populație 
ce a absolvit 

studii 
superioare total 

UAT

% din total 
populație UAT 
ce a absolvit 

studii 
superioare

2020 12 70 17
2021 9 34 26
2022 5 45 11
2023 8 65 12
2024 11 78 14

Evoluția numărului de persoane ce au absolvit studii postliceale

Total 
populație 

ce a 
absolvit 

studii 
postliceale 
in așezarea 
informală

Media sirului de 
date

Total 
populație ce a 
absolvit studii 

postliceale 
total UAT

Media sirului 
de date

2020 21 23,4 78 68,8
2021 12 23,4 67 68,8
2022 21 23,4 45 68,8
2023 32 23,4 79 68,8
2024 31 23,4 75 68,8

Evoluția ponderii populației cu studii postliceale din așezarea informală 
în total populație UAT ce a absolvit studii postliceale
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Total populație ce a absolvit studii postliceale total UAT

Media sirului de date

Media sirului de date

Ponderea populației ce a absolvit studii postliceale din total 
populație UAT ce a absolvit studii postliceale



Total 
populație 

ce a 
absolvit 

studii 
postliceale 
in așezarea 
informală

Total populație 
ce a absolvit 
studii post 
liceale total 

UAT

% din total 
populație UAT 
ce a absolvit 

studii 
postliceale

2020 21 78 27
2021 12 67 18
2022 21 45 47
2023 32 79 41
2024 31 75 41

Evoluția numărului de persoane ce au absolvit studii liceale

Total 
populație 

ce a 
absolvit 

studii 
liceale in 
așezarea 
informală

Media sirului de 
date

Total 
populație ce a 
absolvit studii 

liceale total 
UAT

Media sirului 
de date

2020 59 62,6 104 229,6
2021 79 62,6 231 229,6
2022 85 62,6 234 229,6
2023 67 62,6 321 229,6
2024 63 62,6 258 229,6

Evoluția ponderii populației cu studii liceale din așezarea informală 
în total populație UAT ce a absolvit studii liceale
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Total 
populație 

ce a 
absolvit 

studii 
liceale in 
așezarea 
informală

Total populație 
ce a absolvit 
studii liceale 

total UAT

% din total 
populație UAT 
ce a absolvit 
studii liceale

2020 59 104 57
2021 79 231 34
2022 85 234 36
2023 67 321 21
2024 63 258 24
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Evoluția numărului de persoane care foloseste internetul

Total 
populație 
așezare 

informală

Total persoane 
care folosesc 

internetul

Ponderea 
persoanelor 
care folosesc 
internetul în 

total 
populație 
așezare 

informală

2020 345 45 13
2021 456 56 12
2022 342 71 21
2023 456 59 13
2024 786 89 11
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ANEXA nr. 7 la Toolkit 

 

CHESTIONAR ECONOMIE 

 

1. NUMELE ŞI 

PRENUMELE....................................................................................... 

 

2. STATUTUL ACTIVITĂŢII CURENTE (desfăşurate în săptămâna de referinţă): 

 

• Ocupat................................................................................................................

........... 

• Şomer în căutarea unui alt loc de 

muncă................................................................. 

• Şomer în căutarea primului loc de muncă............................................................... 

• Elev/Student........................................................................................................

......... 

• Pensionar.............................................................................................................

.......... 

• Casnică................................................................................................................

........... 

• Întreţinut de altă 

persoană......................................................................................... 

• Întreţinut de stat sau de organizaţii private............................................................ 

• Întreţinut din alte 

surse............................................................................................... 

• Altă situaţie 

economică............................................................................................... 

 

 

3. OCUPAŢIA 

................................................................................................................. 

 

4. LOCUL DE 

MUNCĂ.................................................................................................. 

 

5. STATUTUL PROFESIONAL  

 

• Salariat /Angajat .............................................................. 

• Patron /Angajator............................................................ 

• Lucrător pe cont propriu ............................................... 

• Membru al unei societăţi agricole/cooperative........... 

• Lucrător familial (neremunerat) .................................. 

• Altă situaţie...................................................................... 



 

 

 

6. LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ A LOCULUI DE MUNCĂ  

 

• În localitatea de recenzare 

.......................................................................................... 

• În altă localitate din 

judeţ........................................................................................... 

• Municipiul/Oraşul/Comuna 

...................................................................................... 

• În altă 

ţară.....................................................................................................................

. 

 

7. TIPUL SECTORULUI ÎN CARE LUCREAZĂ PERSOANA   

• Sectorul primar:  
➢ sectorul zootehnic...................................... 
➢ sectorul de pescuit .................................... 
➢ sectorul minier .......................................... 
➢ sectorul forestier........................................ 

 
• Sectorul secundar:  

➢ sectorul industrial...................................... 
➢ sectorul energetic....................................... 
➢ sectorul minier .......................................... 
➢ sectorul de construcții.............................. 

 
• Sectorul terțiar  

➢ sectorul de transport............................... 
➢ sectorul comunicațiilor........................... 
➢ sectorul comercial................................... 
➢ sectorul turismului................................. 
➢ sectorul de sănătate............................... 
➢ sectorul educației................................... 
➢ sectorul financiar................................... 
➢ sectorul administrației.......................... 

 
• Sectorul cuaternar: 

➢ cercetare..................................................  
➢ dezvoltare...............................................  
➢ inovare....................................................  
➢ informare............................................... 
➢ altă situatie............................................ 

 
• Lucru în gospodăria proprie............................ 
 
• Lucru în alte gospodării................................... 

 

• Alte situații......................................................... 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pescuit
https://ro.wikipedia.org/wiki/Minerit
https://ro.wikipedia.org/wiki/Silvicultur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Industrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Energetic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Minerit
https://ro.wikipedia.org/wiki/Construc%C8%9Bii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transport
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comunica%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comer%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Turism
https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83n%C4%83tate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Educa%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Finan%C8%9Be
https://ro.wikipedia.org/wiki/Administra%C8%9Bie_public%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cercetare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dezvoltare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Inovare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Informare


 

 

 
8. PERSOANA CAUTĂ LOC DE MUNCĂ DIN ANUL......................................... 

 

9. FORMA DE PROTECŢIE SOCIALĂ A PERSOANEI ÎN ȘOMAJ  

 

• Indemnizaţie de şomaj…………………………………………………………… 

• Indemnizaţie de şomaj pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ……... 

• Plăţi compensatorii……………………………………………………………….. 

• Alte forme de compensaţii………………………………………………………. 

• Nu mai beneficiază de nici un ajutor…………………………………………… 

• Nu a beneficiat niciodată de nici un ajutor……………………………………. 

 

 



Anexa 8 la Toolkit- Centralizator

Numele si 
prenumele 

Total persoane (se 
completează cifra 1 

pentru toate 
persoanele 

chestionate)

Ocupat (se 
completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

Șomeri total (se 
completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

Şomer în căutarea 
unui alt loc de 

muncă (se 
completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Total 22 0 0



Anexa 8 la Toolkit- Centralizator

Şomer în căutarea 
primului loc de 

muncă (se 
completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

Elev/Student (se 
completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

Pensionar (se 
completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

Casnică (se 
completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

Întreţinut de altă 
persoană (se 

completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

0 0 0 0 0



Întreţinut de stat 
sau de organizaţii 

private (se 
completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

Întreţinut din alte 
surse (se completează 

cu 1 pentru 
persoanele încadrate 

în această categorie și 
0 pentru persoanele în 

altă situație)

Altă situaţie 
economică (se 

completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

OCUPAŢIA (se 
completează ocupația 

declarată)

LOCUL DE MUNCĂ 
(se completează 

ocupația declarată)

0 0 0 0 0



Salariat /Angajat 
(se completează cu 1 

pentru persoanele 
încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

Patron /Angajator 
(se completează cu 1 

pentru persoanele 
încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

Lucrător pe cont 
propriu (se 

completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație) 

Membru al unei 
societăţi 

agricole/cooperativ
e (se completează cu 
1 pentru persoanele 
încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

Lucrător familial 
(neremunerat) (se 

completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

0 0 0 0 0



Altă situaţie (se 
completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

LOCALIZAREA 
GEOGRAFICĂ a 

locului de muncă-În 
localitatea de 
recenzare (se 

completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

LOCALIZAREA 
GEOGRAFICĂ a 

locului de muncă-În 
altă localitate din 

judeţ (se completează 
cu 1 pentru 

persoanele încadrate 
în această categorie și 
0 pentru persoanele în 

altă situație)

LOCALIZAREA 
GEOGRAFICĂ a 

locului de muncă-
Municipiul/Oraşul/

Comuna (se 
completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

LOCALIZAREA 
GEOGRAFICĂ a 

 locului de muncă-În 
altă ţară (se 

completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

0 0 0 0 0



TIP SECTOR/primar-
sectorul zootehnic 
(se completează cu 1 

pentru persoanele 
încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

TIP SECTOR/primar-
pescuit (se 

completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

TIP SECTOR/primar-
minier (se 

completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

TIP SECTOR/primar-
forestier (se 

completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

TIP 
SECTOR/secundar-

industrial (se 
completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

0 0 0 0 0



TIP 
SECTOR/secundar-

energetic (se 
completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

TIP 
SECTOR/secundar-

minier (se 
completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

TIP 
SECTOR/secundar-

construcții (se 
completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

TIP SECTOR/tertiar-
transport (se 

completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

TIP SECTOR/tertiar-
comunicații (se 
completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

0 0 0 0 0



TIP SECTOR/tertiar-
comert (se 

completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

TIP SECTOR/tertiar-
turism (se 

completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

TIP SECTOR/tertiar-
sănătate (se 

completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

TIP SECTOR/tertiar-
educatie (se 

completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

TIP SECTOR/tertiar-
financiar (se 

completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

0 0 0 0 0



TIP SECTOR/tertiar-
administratie (se 
completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

TIP 
SECTOR/cuaternar-

cercetare (se 
completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

TIP 
SECTOR/cuaternar-

inovare (se 
completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

TIP 
SECTOR/cuaternar-

dezvoltare (se 
completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

TIP 
SECTOR/cuaternar-

informare (se 
completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

0 0 0 0 0



TIP 
SECTOR/cuaternar-

altă situație (se 
completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație) 

Total persoane in 
căutarea unui loc 
de muncă (se va 
completa 1 pentru 

peroanele în cutarea 
unui loc de muncă și 0 

pentru altă situație)

PERSOANA CAUTĂ 
LOC DE MUNCĂ DIN 
ANUL (se va completa 
anul de când caută loc 

de muncă)

Indemnizaţie de 
şomaj (se 

completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

Indemnizaţie de 
şomaj pentru 

absolvenţii 
instituţiilor de 
învăţământ (se 
completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

0 0 0 0



Plăţi compensatorii 
(se completează cu 1 

pentru persoanele 
încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

Alte forme de 
compensaţii (se 
completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

Nu mai beneficiază 
de nici un ajutor (se 

completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

Nu a beneficiat 
niciodată de nici un 

ajutor (se 
completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

0 0 0 0



Anexa 8 la Toolkit- Analiza datelor
Evoluția numărului de persoane ocupate

Total persoane 
ocupate

Media sirului 
de date

2020 321 397,8
2021 345 397,8
2022 349 397,8
2023 451 397,8
2024 523 397,8

Evoluția ponderii persoanelor ocupate din așezarea informală în total populație ocupată în UAT

Total persoane 
ocupate în 
așezarea 
informală

Total 
persoane 

ocupate în 
UAT

Media șirului 
de date

2020 345 1243 28 32
2021 456 1325 34 32
2022 342 1354 25 32
2023 456 1654 28 32
2024 786 1679 47 32
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Evoluția numărului de șomeri în așezarea informală 
Total șomeri în 

așezarea 
informală

Media șirului 
de date

2020 79 85,5
2021 80 85,5
2022 85 85,5
2023 89 85,5
2024 96 85,5

Evoluția ponderii numărului de șomeri din așezarea informală în total  număr de șomeri UAT

Total șomeri în 
așezarea 
informală

Total șomeri 
UAT

% șomeri în 
așezarea 

informală din 
total șomeri 

UAT

Media șirului 
de date

2020 79 112 71 65
2021 80 132 61 65
2022 85 125 68 65
2023 89 143 62 65
2024 96 149 64 65
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Evoluția numărului de pensionari în așezarea informală 
Total 

pensionari în 
așezarea 
informală

Media șirului 
de date

2020 12 13,8
2021 11 13,8
2022 14 13,8
2023 17 13,8
2024 15 13,8

Evoluția ponderii numărului de pensionari din așezarea informală în total  număr de pensionari UAT

Total 
pensionari în 

așezarea 
informală

Total 
pensionari 

UAT

% pensionari 
în așezarea 

informală din 
total șomeri 

UAT

2020 12 132 9
2021 11 124 9
2022 14 154 9
2023 17 145 12
2024 15 156 10

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

2020 2021 2022 2023 2024

pe
rs

oa
ne

Evoluția numărului de pensionari în așezarea 
informală

Total pensionari în așezarea informală Media șirului de date

0

2

4

6

8

10

12

14

2020 2021 2022 2023 2024

%

Evoluția ponderii numărului de pensionari din 
așezarea informală în total  număr de pensionari 

UAT



Număr total de persoane după statutul profesional-2020

Salariati
Patron 

/angajator
Lucrător pe 
cont propriu 

Membru al 
unei societăţi 

agricole/coope
rative

Lucrător 
familial 

(neremunerat) 
Altă situație

2020 23 2 4 5 11 2
2021
2022
2023
2024 Salariati; 23; 49%

Patron /angajator; 2; 4%

Lucrător pe cont propriu ; 4; 
9%

Membru al unei societăţi 
agricole/cooperative; 5; 

11%

Lucrător familial 
(neremunerat) ; 11; 23%

Altă situație; 2; 4%

Structura populației din așezarea informală după statutul profesional



Evoluția numărului total de persoane în căutarea unui loc de muncă

Total persoane în căutarea unui loc de muncă
2020 45
2021 56
2022 67
2023 78
2024 81

Structura numărului total de persoane după forma de protecție socială 

Indemnizaţie 
de şomaj

Indemnizaţie 
de şomaj 

pentru 
absolvenţii 

instituţiilor de 
învăţământ

Plăţi 
compensatorii

Alte forme de 
compensaţii

Nu mai 
beneficiază de 
nici un ajutor

Nu a 
beneficiat 

niciodată de 
nici un 
ajutor

2020 12 14 16 11 23 27
2021
2022
2023
2024
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ANEXA nr. 9 la Toolkit 

 

CHESTIONAR LOCUIRE 

 

1. NUMELE ŞI PRENUMELE (persoana care 

completează)................................................ 

...........................................................................................................................

............ 

 

2. ADRESĂ: Strada...........................................................................................; 

nr............ 

. 

3. NUMĂR DE GOSPODĂRII…………………………………. 

 

4. TIPUL LOCUINŢEI  

 

• Locuinţă convenţională……………………………………………………..  

• Altă unitate de locuit: 

Unitate 

mobilă.............................................................................................................. 

Unitate provizorie 

....................................................................................................... 

Altă unitate destinată 

locuirii..................................................................................... 

 

 

5. STATUTUL LOCUINŢEI: 

 

• Permanentă 

(principală)....................................................................................... 

• Secundară......................................................................................................

.......... 

 

6. FORMA DE PROPRIETATE 

• Privată (deține acte pe 

proprietate)..................................................................... 

• Nu deține acte de 

proprietate.............................................................................. 

• Altă 

situație...........................................................................................................

.. 

  



 

 

7. CAMERE DE LOCUIT 

  

• Număr............................................ 

• Suprafaţa........................................ 

 

 

 

8. INSTALAŢIE DE ALIMENTARE CU APĂ 

  

• Are instalaţie de alimentare cu apă................................................... 

• Nu are instalaţie de 

apă...................................................................... 

 

9. INSTALAŢIE DE CANALIZARE 

  

- Are instalaţie de canalizare: la o reţea publică............... la un sistem 

propriu.............. 

- Nu are sistem de 

canalizare.......................................................................................... 

 

10. INSTALAŢIE ELECTRICĂ: Are............................... Nu 

are.............................................. 

 

11. CONTRACT SEMNAT CU UN FURNIZOR DE ENERGIE ELECTRICĂ: Are...... Nu 

are……... 

 

12. CONTRACT SEMNAT CU O COMPANIE CARE COLECTEAZĂ GUNOIUL: 

Are...Nu are…. 

 

13. LOCALIZAREA CLĂDIRII  

 

- (A) Într-o zonă construită continuă de-a lungul unei străzi.................................. 

- (B) Într-un grup de clădiri cărora le este acordat un nume recunoscut pe plan local 

...........................................................................................................................

.... 

- (C) Într-o zonă cu clădiri izolate (eventual nume recunoscut pe plan 

local)...................................................................................................................

............ 

 

14. PROPRIETATEA ASUPRA TERENULUI 

 

- (A) dețin acte de 

proprietate...................................................................................... 

- (B) nu dețin acte de 

proprietate................................................................................. 



 

- (C) alte 

situații.............................................................................................................. 

 

15. TIPUL CLĂDIRII: 

 

• (A) Clădire rezidenţială 

............................................................................................. 

 

• (B) Clădire 

nerezidenţială.......................................................................................... 

 

• (C) Locuiță dezvoltată 

spontan.................................................................................. 

 

16. Accesibilitatea la reţeaua de drumuri publice 

 

A. Acces la drum comunal…………………. 

B. Acces la drum judeţean……………………. 

C. Acces la drum national…………………….. 

D. Nu au acces la drum………………………… 

E. Nu stiu/Nu raspund…………………………. 

 

17. Amplasamentul locuințelor din așezarea informală 

 

• Intravilan…………….. 

• Extravilan……………. EXISTĂ demersuri de introducere în intravilan…………. NU există 

demersuri de introducere în intravilan……………………… 

 

 

18. Locuința și terenul sunt declarate de direcția de taxe și impozite: 

Da….Nu…… 

 

 

 

19. Amplasamentul aşezărilor informale în zone cu diverse funcţiuni 

 

• vecinătatea gropilor de 

gunoi……………………………………………………………………………………… 

• zona de protecţie a căilor de comunicaţie (căi ferate, 

autostrăzi)……………………………….. 

• zona de protecţie pentru 

monumente………………………………………………………………………… 

• zona de protecţie pentru cimitire sau 

ferme……………………………………………………………….. 

• zona de protecţie pentru reţele edilitare (gaze, 

electrice)…………………………………………… 



 

• zone 

protejate…………………………………………………………………………………………………………….

. 

• zone 

industrial…………………………………………………………………………………………………………….

. 

• zone risc – 

inundabile…………………………………………………………………………………………………. 

• zone risc - alunecări de 

teren………………………………………………………………………………………. 

• alte 

situații………………………………………………………………………………………………………………

….. 

 

20. Anul construirii locuinței………………………………….. 

 

21. Materialul de construcţie al locuinţei 

 

• zidărie sau BCA………………………………….. 

• lemn sau bârne………………………………….. 

• paianta, chirpici…………………………………. 

• alte materiale……………………………………. 

 

22. Mediul de rezidență: urban……….rural……… 

 

23. Locuințe declarate la direcția de taxe și impozite 

 

 



Anexa 10 la Toolkit- Centralizator

Numele si prenumele Adresa (stradă, număr)
Locuințe (pentru fiecare 
locuință se va trece cifra 

1)

NUMĂRUL 
GOSPODĂRIILOR DIN 

LOCUINŢĂ (se va 
completa numărul 

declarat)

TIPUL LOCUINŢEI-
Locuinţă 

convenţională (se 
completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL 18 0 0



Anexa 10 la Toolkit- Centralizator

TIPUL LOCUINŢEI -Altă 
unitate de locuit: 

Unitate mobilă (se 
completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

TIPUL LOCUINŢEI -Altă 
unitate de locuit: 

Unitate provizorie (se 
completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

TIPUL LOCUINŢEI -Altă 
unitate de locuit: altă 

unitate destinată 
locuirii (se 

completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

TIPUL LOCUINŢEI -Altă 
unitate de locuit: alta 
unitate nedestinată 

locuirii (se 
completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

STATUTUL LOCUINŢEI: 
permanentă (se 

completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

0 0 0 0 0



STATUTUL LOCUINŢEI: 
secundară (se 

completează cu 1 
pentru persoanele 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

FORMA DE 
PROPRIETATE: privata 
(se completează cu 1 

pentru persoanele 
încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

persoanele în altă 
situație)

FORMA DE 
PROPRIETATE: Nu 

deține acte de 
proprietate (se 

completează cu 1 
pentru situațiile 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

alte situații)

FORMA DE 
PROPRIETATE: Altă 

situație (se 
completează cu 1 
pentru situațiile 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

alte situații)

CAMERE DE LOCUIT: 
numar (se 

completează conform 
declarațiilor)

0 0 0 0 0



CAMERE DE LOCUIT: 
suprafata (se 

completează conform 
declarațiilor)

INSTALAŢIE DE 
ALIMENTARE CU APĂ: 

are instalaţie de 
alimentare cu apă (se 

completează cu 1 pentru 
situațiile încadrate în 
această categorie și 0 

pentru alte situații)

INSTALAŢIE DE 
ALIMENTARE CU APĂ: 

nu are instalaţie de 
alimentare cu apă (se 

completează cu 1 pentru 
situațiile încadrate în 
această categorie și 0 

pentru alte situații)

Instalaţie de 
canalizare conectata 
la o reţea publică (se 

completează cu 1 
pentru situațiile 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

alte situații)

Instalaţie de 
canalizare-sistem 

propriu (se 
completează cu 1 
pentru situațiile 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

alte situații)

0 0 0 0 0



Nu are canalizare (se 
completează cu 1 pentru 

situațiile încadrate în 
această categorie și 0 

pentru alte situații)

INSTALAŢIE 
ELECTRICĂ: are (se 
completează cu 1 
pentru situațiile 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

alte situații)

INSTALAŢIE 
ELECTRICĂ: nu are (se 

completează cu 1 
pentru situațiile 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

alte situații)

Contract furnizor 
energie electrică: are 
(se completează cu 1 

pentru situațiile 
încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

alte situații)

Contract furnizor 
energie electrică: nu 

are (se completează cu 
1 pentru situațiile 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

alte situații)

0 0 0



Contract gunoi: are 
(se completează cu 1 

pentru situațiile 
încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

alte situații)

Contract gunoi: nu are 
(se completează cu 1 

pentru situațiile 
încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

alte situații)

LOCALIZAREA CLADIRII 
A (se completează cu 1 

pentru situațiile 
încadrate în această 

categorie și 0 pentru alte 
situații)

LOCALIZAREA CLADIRII 
B (se completează cu 1 

pentru situațiile 
încadrate în această 

categorie și 0 pentru alte 
situații)

LOCALIZAREA CLADIRII C 
(se completează cu 1 

pentru situațiile 
încadrate în această 

categorie și 0 pentru alte 
situații)

0 0 0



PROPRIETATEA 
ASUPRA TERENULUI A 
(se completează cu 1 

pentru situațiile 
încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

alte situații)

PROPRIETATEA 
ASUPRA TERENULUI B 
(se completează cu 1 

pentru situațiile 
încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

alte situații)

PROPRIETATEA 
ASUPRA TERENULUI C 
(se completează cu 1 

pentru situațiile 
încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

alte situații)

TIPUL CLĂDIRII A (se 
completează cu 1 
pentru situațiile 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

alte situații)

TIPUL CLĂDIRII B (se 
completează cu 1 
pentru situațiile 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

alte situații)

0 0 0 0 0



TIPUL CLĂDIRII  C (se 
completează cu 1 
pentru situațiile 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

alte situații)

Accesibilitatea la 
reţeaua de drumuri 

publice A (se 
completează cu 1 
pentru situațiile 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

alte situații)

Accesibilitatea la 
reţeaua de drumuri 

publice B (se 
completează cu 1 pentru 

situațiile încadrate în 
această categorie și 0 

pentru alte situații)

Accesibilitatea la 
reţeaua de drumuri 

publice C (se 
completează cu 1 pentru 

situațiile încadrate în 
această categorie și 0 

pentru alte situații)

Accesibilitatea la 
reţeaua de drumuri 

publice D (se 
completează cu 1 pentru 

situațiile încadrate în 
această categorie și 0 

pentru alte situații)

0 0 0 0 0



Accesibilitatea la 
reţeaua de drumuri 

publice E (se 
completează cu 1 pentru 

situațiile încadrate în 
această categorie și 0 

pentru alte situații)

Amplasamentul 
așezării informale: 

intravilan (se 
completează cu 1 
pentru situațiile 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

alte situații)

Amplasamentul 
așezării informale: 

extravilan (se 
completează cu 1 
pentru situațiile 

încadrate în această 
categorie și 0 pentru 

alte situații)

Amplasamentul așezării 
informale: extravilan 

(Au început demersurile 
pentru intrarea in 

intravilan)

0 0 0 0



Anexa 10 la Toolkit- Analiza Datelor

Evoluția numărului de locuințe

Total locuințe
2020 75
2021 78
2022 80
2023 81
2024 85

Tipuri de locuințe în așezarea informală

Convenționale
Altă unitate de 

locuit
2020 4 23
2021
2022
2023
2024
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Evoluția numărului de locuințe

Convenționale; 4

Altă unitate de 
locuit; 23

Tipuri de locuințe în așezarea informală-2020



Tipuri de locuințe neconvenționale în așezarea informală

Unitate mobilă
Unitate 

provizorie
Altă 

situație
2020 2 15 5
2021
2022
2023
2024

Structura locuințelor după statut

Permanente Secundare
2020 15 7
2021
2022
2023
2024

Unitate 
mobilă; 2

Unitate provizorie; 
15

Altă situație; 5

Tipuri de locuințe neconvenționale în așezarea 
informală

Permanente; 15

Secundare; 7

Evoluția numărul total de locuințe după statutul 
locuinței



Structura locuințelor după forma de proprietate

Private
Nu deține acte 
de proprietate

Alte situații

2020 10 7 5
2021
2022
2023
2024

Evoluția numărului de locuințe conectate la surse de apă potabilă

Total locuințe 
conectate la surse 
de apă potabilă în 

așezarea informală

Total locuințe în 
așezarea 
informală

% din total 
locuințe din 

așezarea 
informală

2020 9 75 12
2021 9 78 12
2022 10 80 13
2023 11 81 14
2024 12 85 14

Private; 10

Nu deține acte de 
proprietate; 7

Alte situații; 5

Structura locuințelor după forma de proprietate
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Evoluția numărului de locuințe conectate la surse de 
apă potabilă

Total locuințe conectate la surse de apă potabilă în așezarea informală

% din total locuințe din așezarea informală

Linear (Total locuințe conectate la surse de apă potabilă în așezarea informală)



Evoluția numărului de locuințe conectate la rețeaua de canalizare

Total locuințe 
conectate la 
rețeaua de 

canalizare în 
așezarea informală

Total locuințe în 
așezarea 
informală

% din total 
locuințe din 

așezarea 
informală

2020 9 75 12
2021 9 78 12
2022 10 80 13
2023 11 81 14
2024 12 85 14

Evoluția numărului de locuințe conectate la la curent electric

Total locuințe 
conectate la la 

curent electric în 
așezarea informală

Total locuințe în 
așezarea 
informală

% din total 
locuințe din 

așezarea 
informală

2020 9 75 12
2021 9 78 12
2022 10 80 13
2023 11 81 14
2024 12 85 14

Evoluția numărului de contracte semnate cu un furnizor de energie electrică
Număr contracte

2020 8
2021 7
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Evoluția numărului de locuințe conectate la rețeaua 
de canalizare

Total locuințe conectate la rețeaua de canalizare în așezarea informală

% din total locuințe din așezarea informală

Linear (Total locuințe conectate la rețeaua de canalizare în așezarea informală)
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Evoluția numărului de locuințe conectate la la 
curent electric

Total locuințe conectate la la curent electric în așezarea informală

% din total locuințe din așezarea informală

Linear (Total locuințe conectate la la curent electric în așezarea informală)

12

Evoluția numărului de contracte semnate cu un 
furnizor de energie electrică



2022 9
2023 10
2024 11

Structura numărului de locuințe după actele de proprietate asupra terenului 2020

Locuinte cu acte de 
proprietate

Locuințe fără acte 
de proprietate

2020 4 18
2021
2022
2023
2024
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Locuinte cu acte 
de proprietate; 

4; 18%

Locuințe fără 
acte de 

proprietate; 18; 
82%

Structura numărului de locuințe după actele de 
proprietate asupra terenului 2020



Structura clădirilor după tip

Clădiri rezidențiale 
Clădiri 

nerezidențiale 

Clădiri 
dezvoltate 

spontan 
2020 4 6 12
2021
2022
2023
2024

Structura locuințelor după amplasament

Clădiri în intravilan 
Clădiri în 
extravilan

2020 18 4
2021
2022
2023
2024

Clădiri rezidențiale 
; 4; 18%

Clădiri 
nerezidențiale ; 6; 

27%

Clădiri dezvoltate 
spontan ; 12; 55%

Structura clădirilor după tip 2020

Clădiri în intravilan 
; 18; 82%

Clădiri în 
extravilan; 4; 18%

Structura locuințelor după amplasament



Evoluția numărului de clădiri din extravilan pentru care 
au început demersurile de intrare în intravilan

Număr 
2020 8
2021 9
2022 10
2023 15
2024 19

Evoluția numărului de locuințe declarate la direcția de taxe și impozite

Număr 
2020 8
2021 9
2022 10
2023 15
2024 19
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Evoluția numărului de clădiri din extravilan pentru 
care au început demersurile de intrare în intravilan
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Evoluția numărului de locuințe declarate la direcția 
de taxe și impozite



Structura clădirilor din așezarea informală 
după amplasamentul în zone cu diferite funcțiuni

Vecinătatea 
gropilor de gunoi

Zona de 
protecţie a căilor 
de comunicaţie 

Zona de 
protecţie 

pentru 
monument

e

Zona de 
protecţie 

pentru 
cimitire 

sau 
ferme

Zona de 
protecţie 

pentru 
reţele 

edilitare 

Zone 
protejate

Zone 
industrial

e

Zone risc 
– 

inundabil
e

Zone risc - 
alunecări 
de teren

Alte 
situații

2020 11 7 9 3 6 8 4 3 6 3
2021
2022
2023
2024

0 2 4 6 8 10 12

Vecinătatea gropilor de gunoi

Zona de protecţie a căilor de comunicaţie

Zona de protecţie pentru monumente

Zona de protecţie pentru cimitire sau ferme

Zona de protecţie pentru reţele edilitare

Zone protejate

Zone industriale

Zone risc – inundabile

Zone risc - alunecări de teren

Alte situații

număr clădiri

Structura clădirilor din așezarea informală după 
amplasamentul în zone cu diferite funcțiuni 2020



Structura clădirilor după materialul de construcție

Zidărie sau BCA Lemn sau bârne
Paianta, 
chirpici

Alte 
materiale

2020 6 12 21 8
2021
2022
2023
2024



 

ANEXA nr. 11 la Toolkit 

 

INSTRUCȚIUNI PENTRU COMPLETAREA CHESTIONARELOR PENTRU ANALIZA 

STRUCTURALĂ A AȘEZĂRILOR INFORMALE 

 

A. CHESTIONAR POPULAȚIE 

 

1. NUMELE ŞI PRENUMELE-se va completa numele din actul de identitate, în 

situația în care persoana intervievată nu deține buletin se va trece numele declarat 

și se va menționa că nu deține un act de identitate.Pentru persoanele plecate din 

localitate, chestionarul poate fi completat de un membru al familiei, situație în care 

se va menționa și numele peroanei care a oferit informațiile; 

 

2. Stradă-se va complete denumirea străzii de pe indicatoarele specifice.În situația în 

care nu există un asemenea indicator se va menționa denumirea declarată de 

persoana intervievată.Număr-se va completa numărul de pe indicatorul specific sau 

se va consemna numărul declarant de persoana intervievată; 

 

3. Sex: masculine-conform declarației persoanei intervievate; feminin-conform 

declarației persoanei intervievate; 

 

4. Vârstă: conform declarației persoanei intervievate; 

 

5. Starea civilă: -conform declarației persoanei intervievate; 

 

6. Anul căsătoriei: -conform declarației persoanei intervievate; 

 

7. MOTIVUL ABSENŢEI DIN LOCALITATEA: conform declarației persoanei 

intervievate. Se consider absentă o persoană care este plecată din localitate mai 

mult de 7 zile; 

 

8. CĂREI ETNII CONSIDERĂ PERSOANA CĂ ÎI APARŢINE: conform declarației 

persoanei intervievate; 

 

9. CARE ESTE LIMBA MATERNĂ? conform declarației persoanei intervievate; 

 

10. CĂREI RELIGII CONSIDERĂ PERSOANA CĂ ÎI APARŢINE? conform 

declarației persoanei intervievate; 

 

11. INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ABSOLVITĂ DE CEL MAI ÎNALT NIVEL 

(atestată printr-un certificat sau diplomă)-se va consemna denumirea instituției de 

învățământ, precum și localitatea și județul; 



 

 

12. INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT PE CARE O URMEAZĂ)-se va consemna 

denumirea instituției de învățământ;  

 

13. PERSOANA FOLOSEŞTE INTERNETUL?  )-se va consemna denumirea instituției 

de învățământ; 

 

 

B. CHESTIONAR ECONOMIE 

 

1. NUMELE ŞI PRENUMELE-se va completa numele din actul de identitate, în 

situația în care persoana intervievată nu deține buletin se va trece numele declarat și 

se va menționa că nu deține un act de identitate. 

 

2. STATUTUL ACTIVITĂŢII CURENTE (desfăşurate în săptămâna de referinţă): 

conform declarației persoanei intervievate; 

 

3. OCUPAŢIA- conform declarației persoanei intervievate; 

 

4. LOCUL DE MUNCĂ: se va consemna denumirea companiei, instituției, localitatea și 

județul; 

 

5. STATUTUL PROFESIONAL: conform declarației persoanei intervievate; 

 

6. LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ A LOCULUI DE MUNCĂ:  

 

• În localitatea de recenzare: se va consemna denumirea localității; 

• În altă localitate din judeţ: se va consemna denumirea localității; 

• Municipiul/Oraşul/Comuna: se va consemna denumirea localității;  

• În altă ţară: se va consemna denumirea țării; 

 

7. TIPUL SECTORULUI ÎN CARE LUCREAZĂ PERSOANA: se va complete de către 

operatorul de interviu pe baza declarației persoanei intervievate;   

 
8. PERSOANA CAUTĂ LOC DE MUNCĂ DIN ANUL: conform declarației persoanei 

intervievate; 

 

9. FORMA DE PROTECŢIE SOCIALĂ A PERSOANEI ÎN ȘOMAJ: conform 

declarației persoanei intervievate; 

 

  



 

 

C. CHESTIONAR LOCUIRE 

 

1. NUMELE ŞI PRENUMELE (persoana care completează) -se va completa numele 

din actul de identitate, în situația în care persoana intervievată nu deține buletin se 

va trece numele declarat și se va menționa că nu deține un act de identitate. 

 

2. ADRESĂ -se va complete denumirea străzii de pe indicatoarele specifice.În situația 

în care nu există un asemenea indicator se va menționa denumirea declarată de 

persoana intervievată. Număr-se va completa numărul de pe indicatorul specific sau 

se va consemna numărul declarant de persoana intervievată; 

 

3. TIPUL LOCUINŢEI  

 

• Locuinţă convenţională-se va consemna în situația locuințelor fixe; 

• Altă unitate de locuit: 

Unitate mobile-se va consemna în situația locuințelor tip rulotă, cort etc; 

Unitate provizorie-se va consemna în situația locuințelor improvizate din materiale 

diverse; 

 

4. STATUTUL LOCUINŢEI: 

 

• Permanentă (principală)-se va consemna în situația utilizării în mod curent a 

locuinței; 

• Secundară-se va consemna în situația utilizării temporare ca locuință; 

 

5. FORMA DE PROPRIETATE 

 

• Privată (deține acte pe proprietate)-se va consemna în situația în care persoana 

care oferă informațiile prezintă actul de proprietate asupra locuinței; 

• Nu deține acte de proprietate-se va consemna în situația în care persoana care 

oferă informațiile asupta locuinței declară că nu deține un act de proprietate. Se 

vor face precizări asupra regimului de proprietate pe baza informațiilor oferite de 

persoana intervievată; 

• Altă situație-se vor consemna situațiile ce nu se regăsesc în variantele de mai 

sus; 

 

6. CAMERE DE LOCUIT 

  

• Număr: se va consemna de către persoana desemnată să realizeze completarea 

chestionarului, pe baza observației directe; 

• Suprafaţa: se va consemna de către persoana desemnată să realizeze 

completarea chestionarului, pe baza observației directe; 

 



 

7. INSTALAŢIE DE ALIMENTARE CU APĂ: conform declarației persoanei 

intervievate; 

8. INSTALAŢIE DE CANALIZARE: conform declarației persoanei 

intervievate; 

 

9. INSTALAŢIE ELECTRICĂ: Are-conform declarației persoanei intervievate; 

Nu are-se consemnează că nu are, iar în situația conectării ilegale se 

precizează acest lucru; 

 

10. LOCALIZAREA CLĂDIRII: se consemnează informațiile obținute de 

persoana desemnată să realizeze completarea chestionarului, pe baza 

observației directe  

 

11. PROPRIETATEA ASUPRA TERENULUI 

 

- (A) dețin acte de proprietate-se va consemna declarația persoanei chestionate după 

ce a oferit dovada actului de proprietate; 

- (B) nu dețin acte de proprietate-se va consemna declarația persoanei chestionate 

- (C) alte situații-se vor consemna toate situațiile ce nu se pot încadra în variantele de 

mai sus; 

 

12. TIPUL CLĂDIRII: 

 

• (A) Clădire rezidenţială se va consemna de către persoana desemnată să 

realizeze completarea chestionarului, pe baza observației directe; 

• (B) Clădire nerezidenţială se va consemna de către persoana desemnată să 

realizeze completarea chestionarului, pe baza observației directe; 

• (C) Locuiță dezvoltată spontan se va consemna de către persoana desemnată să 

realizeze completarea chestionarului, pe baza observației directe; 

 

13. Accesibilitate la drum asfaltat: da-se va consemna în situația în care 

distanța până la drumul asfaltat este de maxim 50 de m. 

 

14. Accesibilitate la gară/haltă feroviară: da-se va consemna în situația în 

care deplasarea pe jos până la gară/haltă se face în maxin 30 de minute;  



 

 

Anexa 12 la TOOLKIT 

 

PLAN DE MANAGEMENT 

RELOCARE AȘEZĂRI INFORMALE ÎN UAT …………, JUDEȚUL ………. 

 

 

I. CONTEXT  

(această secțiune va cuprinde informații ce țin de conformarea cu prevederile legale în ceea ce 

privește așezările informale)  

 

II. Descrierea situației existente 

II.1 Amplasamentul 

(se va descrie locația unde au fost identificate așezările informale; informația se va prelua din 

cadrul Anexei 4- Fișa sintetică a așezării informale) 

 

II.2 DESCRIEREA AȘEZĂRILOR CE VOR FACE SUBIECTUL RELOCĂRII 

II.2.1 Numărul așezărilor ce vor face obiectul relocării  

(număr locuințe, număr familii și persoane ce sunt afectate) 

II.2.2 Motivele ce au condus la necesitatea relocării 

(se vor descrie motivele care din punct de vedere tehnic sau juridic au condus la această decizie) 

 

III. ANALIZA OPȚIUNILOR  

(pe baza informațiilor prezentate în toolkit și corelat cu implicarea actorilor relevanți propuși în 

toolkit, vor fi descrise și analizate opțiunile existente la nivelul UAT) 

 

 

IV. PREGĂTIREA COMUNITĂȚII 

(se vor prezenta măsurile/ acțiunile ce vor fi întreprinse la nivelul UAT pentru informarea și 

pregătirea grupului afectat). 

 



 

 

V. STABILIREA MĂSURILOR FINALE 

(pe baza analizei opțiunilor și a consultării cu grupul afectat, se vor prezenta măsurile agreate la 

nivel local, centralizat sau diferențiat în funcție de situațiile identificate în teren și acceptate de 

către comunitate; de asemenea, se va propune un grafic de timp și se vor descrie etapele ce vor 

trebui parcurse pentru implementarea deciziilor). 


