
Chestionar A – se completează pentru comune, orașe, municipii 
 
 

Chestionarul se completează către angajatul desemnat al Primăriei, de preferință angajat(ă) al/a 
departamentului/serviciului/direcției de asistență socială. În caz de nelămuriri vă rugăm să contactați persoana 

responsabilă precizată în Ghidul metodologic. 

 

Comuna/orașul/municipiul Județul 

  

 

Chestionarul a fost completat de Dl/Dna............................................................................................................................. 

Funcție:....................................................... Telefon:.................................................................... Data |__|__||__|__|2015 

 

A1. Vă rugăm să ne indicați numărul angajaților cu atribuții de asistență socială în Primăria Dvs.: ________ 
 

A2. Numărul persoanelor care lucrează sub altă formă (contract cu ONG-uri, PFA etc.) pentru Primărie în 
domeniul asistenței sociale. (Nu se iau în considerare persoanele care lucrează ca asistent maternal, însoțitor pentru 
persoanele cu handicap, îngrijitor la domiciliu): ________ 
 

A3. Numărul de persoane care lucrează în domeniul asistenței sociale este suficient sau este insuficient (având în 
vedere solicitările pentru acest serviciu)? 

Este suficient Este insuficient 
1 2 

 

A4. Serviciul/Direcția/Departamentul de Asistență Socială din Primăria Dvs. are acreditare de furnizor de 
servicii sociale? 

Da, are acreditare Nu are acreditare 
1 2 

 

A5. În cazul Primăriei Dvs.… 
 DA NU 
1. Există cel puțin un capitol în strategia locală de dezvoltare dedicat problemelor sociale (grupurilor 

vulnerabile). 
1 2 

2. Există un plan anual de acțiune (2015) privind serviciile sociale. 1 2 

3. S-au desfășurat proiecte (cu finanțare națională sau internațională) în domeniul serviciilor sociale. 1 2 

4. Angajații care lucrează în domeniul asistenței sociale au participat la cursuri de formare în ultimii 3 
ani. 

1 2 

 

A6. Cum ați caracteriza relația serviciului/direcției/departamentului de asistență socială din Primărie cu 
următoarele? 

 
Suntem în relații 

de muncă 
NU suntem în relații 

de muncă 
Nu există în 
comună/oraș 

1. Mediatorul sanitar 1 2 3 

2. Asistenți medicali angajați de către un ONG 1 2 3 

3. Mediatorul şcolar 1 2 3 

4. Expertul/referentul local rom 1 2 3 

5. Consilierul de etnie romă ales în Consiliul Local 1 2 3 

6. Consilierul numit al romilor  1 2 3 

7. Liderul tradițional al romilor (bulibaşa etc.) 1 2 3 

8. Pastorul romilor 1 2 3 

9. Organizații/asociații neguvernamentale cu caracter social 1 2 3 

10. Poliția (inclusiv poliția locală) 1 2 3 

11. Biserici (indiferent de confesiune)  1 2 3 



2 
 

A7. În comuna/orașul Dvs. câte familii/gospodării beneficiază în prezent de următoarele forme de ajutor social? 
Câte dintre aceste familii sunt de origine/etnie romă? 

Forme de ajutor social Număr familii Număr familii romi 
1. Venit minim garantat (VMG)   

2. Alocații de susținere și indemnizații familiale   

3. Ajutor pentru încălzire a locuinței   
 

A8. În ultimii cinci ani s-au derulat în comuna/orașul Dvs. proiecte care au vizat romii? 

Nr. Denumire proiect 
Organizații, instituții 

partenere 

Comunități de romi 
vizate de proiect (localitate, 

cartier/colonie) 
Persoana de contact 

1    

Nume: .................................. 

Email: .................................. 

Telefon: ................................ 

2    

Nume: .................................. 

Email: .................................. 

Telefon: ................................ 

3    

Nume: .................................. 

Email: .................................. 

Telefon: ................................ 

4    

Nume: .................................. 

Email: .................................. 

Telefon: ................................ 

5    

Nume: .................................. 

Email: .................................. 

Telefon: ................................ 

 

A9. Vă rugăm să enumeraţi fiecare localitate din comuna/orașul Dvs., respectiv numărul de locuitori din acestea, 
iar apoi să indicaţi aproximativ câţi dintre aceştia sunt romi/ţigani. În cazul romilor NU vă bazaţi pe rezultatele 
recensământului, ci includeţi acele persoane despre care (indiferent de identitatea lor declarată la recensământ) 
localnicii spun că sunt romi/țigani. 

Localităţile aparţinătoare comunei, oraşului Populaţia (număr) Din care romi Număr gospodării rome 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    
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A10. Care este situația în privința amplasării gospodăriilor de romi în localitățile aparținătoare comunei/orașului 
Dvs.? 

Localităţile 
aparţinătoare 

comunei, 
oraşului 

Majoritatea romilor trăiesc 
în grupuri compacte (cartier, 

colonie de romi în afara sau în 
interiorul localității, mai multe 

case/apartamente învecinate 
locuite de romi) 

Există grupuri 
compacte de 

romi, însă 
mulți romi 

trăiesc printre 
ne-romi 

Majoritatea 
populației 
este romă 

Romii 
trăiesc 

răspândiți 
printre ne-

romi 

În localitate nu 
trăiesc romi 

într-un număr 
semnificativ 

1. 1 2 3 4 5 

2. 1 2 3 4 5 

3. 1 2 3 4 5 

4. 1 2 3 4 5 

5. 1 2 3 4 5 

6. 1 2 3 4 5 

7. 1 2 3 4 5 

8. 1 2 3 4 5 

9. 1 2 3 4 5 

 

În cazul în care există grupuri compacte de romi (A10=1 sau A10=2), se completează A11 pentru aceste localități și 
pentru fiecare grup compact din interiorul acelei localități. 
 

A11. Vă rugăm să enumeraţi fiecare grup compact (comunitate/cartier/colonie/bloc/vecinătate) de romi din 
fiecare localitate a comunei/orașului. În cazul fiecărui cartier/fiecărei colonii să ne indicați denumirea oficială 
(strada, numerele) și cea neoficială, respectiv numărul gospodăriilor și al persoanelor de acolo. 

Localitate 
Denumirea oficială a grupului 

compact de romi (strada, 
numărul) 

Denumirea neoficială a 
grupului compact de 

romi 

Număr 
aproximativ de 

gospodării 

Număr 
aproximativ de 

persoane 

1. 

1.    

2.    

3.    

2. 

1.    

2.    

3.    

3. 

1.    

2.    

3.    

4. 

1.    

2.    

3.    

5. 

1.    

2.    

3.    

6. 

1.    

2.    

3.    

7. 

1.    

2.    

3.    
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A12. Câţi copii s-au născut în comuna/orașul Dvs. în anul 2013 şi 2014? Dintre aceşti copii câţi sunt 
romi? 

 Numărul nou-născuţilor Din care romi 
2013   

2014   

 

A13. Care sunt acele persoane din comunităţile de romi cu care ţineţi legătura? Vă rugăm să ne furnizaţi câteva 
informaţii despre ele. 

Numele persoanei cu care ţineţi 
legătura în comunitatea de romi 

Număr de 
telefon 

Adresa e-mail 

Cărei comunităţi de 
romi îi aparţine 

persoana (localitate, 
colonie)? 

Ce rol are 
persoana în 

comunitatea de 
romi? 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 

Vă mulțumim pentru completarea chestionarului A (pentru comune/orașe/municipii). Vă rugăm frumos să treceți la 
completarea chestionarelor B (pentru cartiere sau colonii de romi). Se completează un chestionar separat pentru 

fiecare grup compact (colonie, cartier, bloc, vecinătate) de romi! 
 


