Indicele de
deprivare
economică

INDICELE DE DEPRIVARE A
ARIILOR MICI

Indice privind
activitatea economică
•
S

• Numărul salariaţilor
în unităţi economice
la 1000 populație
• Numărul unităţilor
economice la 1000
populaţie
• Numărul unităților
comerciale și a
celor ce prestează
servicii ce revine în
medie la 1000
locuitori
• Rata șomerilor
înregistrați
Indice privind
activitatea agricolă
• Proporţia terenurilor
agricole
neprelucrate
• Nota medie
ponderată de
bonitate a solului
(puncte)
• Numărul
convențional de
animale agricole
• Numărul
întreprinderilor
agricole cu terenuri
agricole de 10 ha și
mai mult la 1000
locuitori
• Suprafaţa terenurilor
irigate

Indicele de deprivare
de infrastructură
Indice privind
infrastructura drumurilor
și transporturilor

Indicele de
deprivare de servicii
servicii de educaţie
Indice privind
invăţămîntul şcolar
• Ponderea populaţiei
7-15 ani în total
populaţie
• Accesul copiilor la
instituţia de
învăţămînt
gimnazial (prezenţa
instituţiei, distanța,
transport, nr. de
copii)
• Accesul copiilor la
învăţămîntul primar
(prezenţa instituţiei,
distanța, transport,
nr. de copii)
Indice privind
invăţămînt preşcolar
• Rata netă de înrolare
în învăţămîntul
preşcolar a copiilor
de vârstă 3-6 ani
• Numărul de copii ce
revin în medie la un
cadru didactic
• Rata de utilizare a
capacităţii
instituţiilor
preşcolare (raportul
dintre numărul de copii
înrolaţi în instituţii
preşcolare şi numărul total
de locuri în aceste
instituţii)

Indicele de
deprivare de
condiţii de mediu

Indicele de
deprivare de servicii
de sănătate

• Accesul
populaţiei la
instituţia medicală
primară
• Accesul
populaţiei la
medicul de
familie
• Accesul
populaţiei la
unitatea
farmaceutică care
eliberează
medicamente
compensate
• Accesul
populaţiei la
serviciile de
asistenţă medicală
de urgenţă

Indicele de
deprivare socială

Indicele de
deprivare
demografică

Indicele de
deprivare
financiară

• Rata sporului
natural (rata
natalității - rata
mortalității)
• Densitatea
populației
• Coeficientul
îmbătrânirii
• Proporția
populației apte de
munca
• Rata familiilor cu
3 şi mai mulţi
copii

• Veniturile
bugetului local
pe persoană
• Rata veniturilor
proprii, în total
venituri
• Ponderea
cheltuielilor
administrative în
total venituri
proprii

• Rata
beneficiarilor de
ajutor social
• Rata persoanelor
cu dizabilităţi
• Rata
beneficiarilor de
alocaţii sociale
de stat
• Rata
beneficiarilor de
indemnizații
lunare pentru
îngrijirea
copilului
acordate
persoanelor
neasigurate

• Ponderea
locuinţelor cu
acces la
serviciile de
salubrizare
• Ponderea
gunoiştilor
neautorizate
• Ponderea
suprafeţei
terenurilor
contaminate cu
pesticide
• Ponderea
terenurilor
erodate

• Ponderea drumurilor

cu suprafața rigidă
• Ponderea drumurilor

în stare bună şi
foarte bună
• Numărul rutelor
regulate pe
săptămână ce trec
prin localitate
Indice privind
infrastructura de apă și
canalizare
• Densitatea rețelei de

distribuție a apei
potabile
• Rata locuințelor ce
beneficiază de apeduct
• Densitatea rețelei de
canalizare
• Rata locuințelor ce
beneficiază de
canalizare
Indice privind
infrastructura energetică
•

•
•

•

Densitatea rețelei
conductelor de gaze
naturale
Rata locuințelor
gazificate centralizat
Rata locuințelor
asigurate cu sistem de
încălzire
Ponderea suprafeței
clădirilor publice
renovate / eficientizate
energetic
Indice privind
infrastructura de
comunicaţii

•
•

•

Rata abonaţilor la
reţele de telefonie fixă
Rata abonaţilor la
servicii multicanal
(televiziune)
Rata abonaţilor la
internet în bandă largă

