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Anexa nr.6 
 

- Model - 
Raport anual  

privind monitorizarea aplicării programului de acțiune comunitară (PAC)  
implementat de autoritățile publice locale, pentru prevenirea şi combaterea riscului de sărăcie și excluziune socială în rândul 

beneficiarilor de venitul minim de incluziune  
 

Date UAT 
Denumire localitate: 
Cod SIRUTA: 
Judeţ: 
Persoana de contact: 
Date contact: 
 
Date generale despre populaţia localităţii și beneficiarii de VMI incluși în PAC 
 

1. Distribuția pe sexe 

Cat.  Total: 
la sfârșitul perioadei de 

raportare 

Total raportat în 
trimestrul anterior: 

Diferență: 
 

Trend 
(Crescător/
Descrescăto

r) 
  Nr.  % Nr.  % Nr.  %  
  Masc./Fem. Masc./Fem. Masc./Fem. Masc./Fem. Masc./Fem. Masc./Fem.  
1 Locuitori: 

 
 Nu este 

cazul 
     

2 Persoane vulnerabile:        
3 Persoane incluse în programe de asistență 

socială: 
       

4 Familii beneficiare de VMI        
5 Persoane din familii beneficiare de VMI        
6 Familii beneficiare de VMI care au beneficiat 

de măsurile implementate din PAC 
       

7 Persoane din familii beneficiare de VMI care 
au beneficiat de măsurile implementate din 
PAC 
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2. Distribuția pe categorii de vârstă, unde: 
(1) 0-6 ani:  
(2) 7-15 ani: 
(3) 16-35 ani:  
(4) 36-64 ani: 
(5) 65, peste 65 ani 

 
Cat.  Total: 

la sfârșitul perioadei de 
raportare 

Total raportat în 
trimestrul anterior: 

Diferență 
 

Trend 
(Crescător/D
escrescător) 

  Nr.  % Nr.  % Nr.  %  
  (1), (2), (3), 

(4), (5), (6) 
(1), (2), (3), 
(4), (5), (6) 

(1), (2), (3), 
(4), (5), (6) 

(1), (2), (3), 
(4), (5), (6) 

(1), (2), (3), 
(4), (5), (6) 

(1), (2), 
(3), (4), 
(5), (6) 

 

1 Locuitori: 
 

 Nu este 
cazul 

     

2 Persoane vulnerabile:        
3 Persoane incluse în programe de asistență 

socială: 
       

4 Familii beneficiare de VMI        
5 Persoane din familii beneficiare de VMI        
6 Familii beneficiare de VMI care au beneficiat 

de măsurile implementate din PAC 
       

7 Persoane din familii beneficiare de VMI care 
au beneficiat de măsurile implementate din 
PAC 
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3. Distributia pe categorii de persoane vulnerabile  

  La nivel de UAT Persoane din familii beneficiare de VMI 
Ca
t. 

 Total 
 

Total: 
la sfârșitul 

perioadei de 
raportare 

Total 
raportat în 
trimestrul 
anterior: 

Diferență 
 

Trend 
(Crescător/Descresc

ător) 

  Nr.  % Nr.  % Nr.  % Nr.  %  
1 Persoane vârstnice cu grad de autonomie scăzut          
2 Persoane cu dizabilităţi          
3 -care sunt încadrate în grad de handicap          
4  -care nu sunt încadrate în grad de handicap          
5 Persoane cu tulburări psihice (exceptând adicțiile)          
6 - Diagnosticate, din care:          

7 - diagnosticate sub tratament și aflate în 
supravegherea unui medic specialist 

         

8 - diagnosticate fără tratament          

9 - Nediagnosticate          

10 Persoane în situaţii de adicţie, din care: 
 

         

11 - Alcool          

12 - Droguri          

13 - Jocuri de noroc          

14 - Altele          

15 Persoane fără adăpost1 
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16 Copii aflaţi în risc de separare de părinţi 
 

         

17 Copii plasaţi în sistemul naţional de protecţie în 
perioada de raportare 

         

18 Victime ale violenţei domestice: 
 

         

19 Mame minore 
 

         

20 Copii care au mame minore          
21 Persoane fără acte de identitate/*care au obținut 

acte de identitate 
 

         

25 Persoane neînregistrate la medic de familie: 
 

         

26 Persoane în risc de sărăcie şi marginalizare 
sociale: 
 

         

20 Alte grupuri vulnerabile 
 

         

 
 

4. Distribuția în funcție de situaţia locativă 

  La nivel de UAT Persoane din familii beneficiare de VMI 
Ca
t. 

 Total 
 

Total: 
la sfârșitul 

perioadei de 
raportare 

Total 
raportat în 
trimestrul 
anterior: 

Diferență 
 

Trend 
(Crescător/Descresc

ător) 

  Nr.  % Nr.  % Nr.  % Nr.  %  
1 Persoane care deţin acte de proprietate asupra 

spaţiului în care locuiesc 
 

         

2 Persoane care nu deţin acte de proprietate asupra 
spaţiului în care locuiesc 
 

         

3 Persoane care locuiesc cu chirie 
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4 Persoane care locuiesc în locuințe sociale puse la 
dispoziție de primărie 

         

5 Persoane care locuiesc în centre rezidențiale          
6 Persoane care trăiesc în locuinţe improvizate:  

 
         

7 Persoane care trăiesc în locuinţe improprii din 
punctul de vedere al condiţiilor de locuit – 
suprafaţa este prea redusă pentru numărul de 
persoane, nu există acces la utilităţi, apă, 
canalizare, curent electric etc. 
 

         

8 Persoane care locuiesc în locuințe cu WC în curte          
9 Persoane fără locuinţă  

(Se completează cu datele completate anterior la 
punctul “persoane fără adăpost”) 

         

 
 

5. Distributia în funcție de situaţia ocupaţională/ gradul de ocupare al forţei de muncă în comunitate  

  La nivel de UAT Persoane din familii beneficiare de VMI 
Ca
t. 

 Total 
 

Total: 
la sfârșitul 

perioadei de 
raportare 

Total 
raportat în 
trimestrul 
anterior: 

Diferență 
 

Trend 
(Crescător/Descresc

ător) 

  Nr.  % Nr.  % Nr.  % Nr.  %  
1 Salariaţi cu contract de muncă          
2 Salariaţi cu contract de muncă cu caracter 

sezonier 
         

3 Persoane care lucrează fără contract de muncă 
înregistrat şi implicit nu pot beneficia de sistemul 
national de asigurări. 

         

4 Persoane care lucrează ca zilier înregistrat la 
Inspecția Muncii 

         

5 Persoane care lucrează cu ziua (fără a fi 
înregistrate ca zilier) 

         

6 Lucrători ocazionali (alte categorii decât cele 
menționate) 
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7 Şomeri înregistraţi ca PCLM la ANOFM/AJOFM          
8 Şomeri neînregistraţi          
9 Lucrători agricoli angajați în agricultura de 

subzistență 
         

10 Fără loc de muncă          
11 Persoane care desfășoară activităţi independente          
12 Casnici          
13 Inactivi          
14 Pensionari          
15 Persoane care au vârsta de pensionare dar nu sunt 

înregistrate în sistemul naţional de pensii 
         

16 Tineri NEET          
 
 
 
 

6. Stadiul implementării măsurilor/acțiunilor de combatere a sărăciei și excluziunii sociale prevăzute de PAC în care au 
fost implicate persoane din familii beneficiare de VMI 

Domeniu 
de 
intervenție 

Categorie 
beneficiari 
(Campurile vor fi 
completate de 
fiecare UAT în 
funcție de măsurile 
prevăzute în PAC) 

Acțiune/ activitate/ măsuri propuse  
(Campurile vor fi completate de fiecare 
UAT în funcție de măsurile prevăzute în 
PAC) 

Indicatori de rezultat 
și țintele aferente 
(Campurile vor fi 
completate de fiecare 
UAT pentru fiecare din 
măsurile prevăzute în 
PAC) 

Indicatori 
de rezultat 
îndepliniți 
în 
perioada 
de 
raportare 
 

Indicatori 
de rezultat 
îndepliniți 
la ultima 
raportare  

Probleme 
întâmpinate 
(Campurile 
vor fi 
completate de 
fiecare UAT 
pentru fiecare 
din măsurile 
prevăzute în 
PAC) 

1. Asistență   
Socială 

Familii beneficiare 
de VMI aflate în  
situații de risc 

Exemple:  
Consiliere socială 
Informare 
Oferirea unei mese calde 

x persoane identificate 
x porții mâncare oferite 
x persoane voluntare 
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Domeniu 
de 
intervenție 

Categorie 
beneficiari 
(Campurile vor fi 
completate de 
fiecare UAT în 
funcție de măsurile 
prevăzute în PAC) 

Acțiune/ activitate/ măsuri propuse  
(Campurile vor fi completate de fiecare 
UAT în funcție de măsurile prevăzute în 
PAC) 

Indicatori de rezultat 
și țintele aferente 
(Campurile vor fi 
completate de fiecare 
UAT pentru fiecare din 
măsurile prevăzute în 
PAC) 

Indicatori 
de rezultat 
îndepliniți 
în 
perioada 
de 
raportare 
 

Indicatori 
de rezultat 
îndepliniți 
la ultima 
raportare  

Probleme 
întâmpinate 
(Campurile 
vor fi 
completate de 
fiecare UAT 
pentru fiecare 
din măsurile 
prevăzute în 
PAC) 

Copii din familii 
beneficiare de VMI 
care se află în risc 
de separare de 
familie 

Exemple:  
Consiliere socială; 
Consiliere psihologică; 
Suport educațional. 
 

1 centru de zi înființat 
X beneficiari 
 
 

   

 Persoane vârstnice 
din familii 
beneficiare de VMI 
cu grad de 
autonomie scăzut 

Exemple:  
Suport pentru îndeplinirea activităților de 
bază ale vieții zilnice 
Consiliere psihologică; 
 
 

1 serviciu de îngrijire la 
domiciliu înființat 
X beneficiari 
 
 

   

 
 
2.Educație 

Familii beneficiare 
de VMI cu copii 
aflați în risc de 
abandon 
școlar/copii care au 
abandonat școala 

Exemple:  
 
Organizarea de activități de consiliere; 
 
Organizarea de activități de tipul “Şcoala 
părinților”. 
 
Organizarea de activități de tipul “Şcoala 
după școală”. 
 

x acțiuni organizate 
 
x acțiune organizată 
 
x copii care au 
beneficiat de sprijin 
x copii care au 
abandonat scoala 
X copii care nu au 
abandonat scoala ca 
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Domeniu 
de 
intervenție 

Categorie 
beneficiari 
(Campurile vor fi 
completate de 
fiecare UAT în 
funcție de măsurile 
prevăzute în PAC) 

Acțiune/ activitate/ măsuri propuse  
(Campurile vor fi completate de fiecare 
UAT în funcție de măsurile prevăzute în 
PAC) 

Indicatori de rezultat 
și țintele aferente 
(Campurile vor fi 
completate de fiecare 
UAT pentru fiecare din 
măsurile prevăzute în 
PAC) 

Indicatori 
de rezultat 
îndepliniți 
în 
perioada 
de 
raportare 
 

Indicatori 
de rezultat 
îndepliniți 
la ultima 
raportare  

Probleme 
întâmpinate 
(Campurile 
vor fi 
completate de 
fiecare UAT 
pentru fiecare 
din măsurile 
prevăzute în 
PAC) 

urmare a sprijinului 
primit 

Copii de etnie romă Exemple:  
Sprijin acordat în pregătirea temelor; 
Organizarea de activități de tipul “Şcoala 
părinților”; 
Acordarea de burse sociale; 
Acordarea de sprijin material; 
Organizarea de activități de tipul “Şcoala 
după școală”. 
 

X persoane care au 
frecventat zilnic un 
centru de zi 
x acțiuni organizate 
x burse acordate 
x  pachete oferite 
X copii care au 
participat la programul 
”Scoală după școală” 
 

   



9 
 

Domeniu 
de 
intervenție 

Categorie 
beneficiari 
(Campurile vor fi 
completate de 
fiecare UAT în 
funcție de măsurile 
prevăzute în PAC) 

Acțiune/ activitate/ măsuri propuse  
(Campurile vor fi completate de fiecare 
UAT în funcție de măsurile prevăzute în 
PAC) 

Indicatori de rezultat 
și țintele aferente 
(Campurile vor fi 
completate de fiecare 
UAT pentru fiecare din 
măsurile prevăzute în 
PAC) 

Indicatori 
de rezultat 
îndepliniți 
în 
perioada 
de 
raportare 
 

Indicatori 
de rezultat 
îndepliniți 
la ultima 
raportare  

Probleme 
întâmpinate 
(Campurile 
vor fi 
completate de 
fiecare UAT 
pentru fiecare 
din măsurile 
prevăzute în 
PAC) 

 
3.Sănătate  

Populația 
nevaccinată 

Exemple:  
Catagrafia persoanele nevaccinate; 
Consilierea şi mobilizarea persoanelor la 
acţiunile de vaccinare 
 
Actiuni de informare a populatiei 
generale privind necesitatea vaccinarii  
 

X persoane informate 
X persoane vaccinate 

 
 
 

  

Tineri  Exemple:  
Sesiuni de informare privind planningul 
familial; 
 
Grupuri de support pentru gravide cu 
accent pe gravidele minore 
 
Consiliere/ informare si distribuirea de 
materiale informative 
 

x persoane informate 
x persoane participante 
la acţiuni de suport 
 
 

   

Persoane vârstnice 
 
Persoane aflate în 
situații de risc 

Exemple:  
Acordarea de servicii medicale la 
domiciliu. 
 
Actiuni de prevenire/diagnosticare 
precoce a unor boli 
cronice/cancer/TBC/etc 
 

x persoane au primit 
îngrijire la domiciliu 
 
x persoane care au 
participat la acţiuni de 
prevenire 
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Domeniu 
de 
intervenție 

Categorie 
beneficiari 
(Campurile vor fi 
completate de 
fiecare UAT în 
funcție de măsurile 
prevăzute în PAC) 

Acțiune/ activitate/ măsuri propuse  
(Campurile vor fi completate de fiecare 
UAT în funcție de măsurile prevăzute în 
PAC) 

Indicatori de rezultat 
și țintele aferente 
(Campurile vor fi 
completate de fiecare 
UAT pentru fiecare din 
măsurile prevăzute în 
PAC) 

Indicatori 
de rezultat 
îndepliniți 
în 
perioada 
de 
raportare 
 

Indicatori 
de rezultat 
îndepliniți 
la ultima 
raportare  

Probleme 
întâmpinate 
(Campurile 
vor fi 
completate de 
fiecare UAT 
pentru fiecare 
din măsurile 
prevăzute în 
PAC) 

Acțiuni de înscriere la medicul de familie x persoane înscrise la 
medical de familie 
 
 

4.Infrastru
ctură 

 
Persoane vârstnice 
 
Persoane cu 
dizabilități 
 
Copii aflaţi în risc 
de separare de 
părinţi 

Exemple:  
 
Oferirea de locuințe sociale  
 
Adaptarea locuinței  
 
Efectuarea de reparații și sau îmbunătățiri 
ale locuinței (racordarea la utilități, 
construcția unor camera suplimentare, 
WC, etc) 

X persoane beneficiare 
de locuinte sociale 
 
X familii a caror 
locuinta a beneficiat de 
imbunatatiri/modernizar
i/reparații 

 
 
 
 
 
 

  

5.Participa
re socială 

Membrii 
comunității 

Exemple:  
Oferirea de ajutoare materiale; 
 
Oferirea de medicamente; 
 
Oferirea de echipamente de protecție. 

x pachete 
distribuite 
x echipamente 
distribuite 
 

   

6. Ocupare 

Persoanele aflate în 
căutarea unui loc 
de muncă 
 
Persoane angajate 
în agricultura de 
subzistență 

Exemple:  
Consiliere profesională 
 
Identificarea unui curs de calificare 
 
Medierea muncii 
 

x persoane consiliate 
x persoane instruite 
x persoane angajate 
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Domeniu 
de 
intervenție 

Categorie 
beneficiari 
(Campurile vor fi 
completate de 
fiecare UAT în 
funcție de măsurile 
prevăzute în PAC) 

Acțiune/ activitate/ măsuri propuse  
(Campurile vor fi completate de fiecare 
UAT în funcție de măsurile prevăzute în 
PAC) 

Indicatori de rezultat 
și țintele aferente 
(Campurile vor fi 
completate de fiecare 
UAT pentru fiecare din 
măsurile prevăzute în 
PAC) 

Indicatori 
de rezultat 
îndepliniți 
în 
perioada 
de 
raportare 
 

Indicatori 
de rezultat 
îndepliniți 
la ultima 
raportare  

Probleme 
întâmpinate 
(Campurile 
vor fi 
completate de 
fiecare UAT 
pentru fiecare 
din măsurile 
prevăzute în 
PAC) 

 
Persoane casnice 
 
Persoane cu 
dizabilități 

Identificarea unui loc de muncă în cadrul 
unei întreprinderi sociale/întreprinderi 
sociale de inserție 

 


