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Cercetarea statisticăCercetarea statistică
NUMĂRUL DE PENSIONARI NUMĂRUL DE PENSIONARI ȘȘI I 

FONDUL DE PENSIIFONDUL DE PENSII
Datele statistice pentru caracterizarea sistemului asigurărilor Datele statistice pentru caracterizarea sistemului asigurărilor sociale de pensii sociale de pensii 

sunt obsunt obțținute printrinute printr--o cercetare statistică trimestrială o cercetare statistică trimestrială șși anuală având drept obiectiv i anuală având drept obiectiv 
evaluarea evaluarea numărului mediu de pensionarinumărului mediu de pensionari șși a i a pensiei medii lunarepensiei medii lunare, d, după sistemul de upă sistemul de 
pensionare pensionare șși pe categorii de pensii, la nivel nai pe categorii de pensii, la nivel națțional ional șși i îîn profil teritorial (juden profil teritorial (județț).).

Fac Fac obiectul cercetării statisticeobiectul cercetării statistice pensionarii din pensionarii din îîntreaga ntreaga țțarăară, r, respectiv din espectiv din 
următoarele sisteme de pensionareurmătoarele sisteme de pensionare::

�� Pensionarii de asigurări sociale de statPensionarii de asigurări sociale de stat;;

�� Pensionarii proveniPensionarii provenițți din fostul sistem de asigurări pentru agricultorii din fostul sistem de asigurări pentru agricultori;;

�� Pensionarii de asigurări sociale din cadrul MPensionarii de asigurări sociale din cadrul M.A.N, M.A.I. .A.N, M.A.I. șși S.i S.R.I.;R.I.;

�� Pensionarii de asigurări sociale din evidenPensionarii de asigurări sociale din evidențța Ministerului Culturii, Cultelor a Ministerului Culturii, Cultelor șși i 
Patrimoniului NaPatrimoniului Națțional;ional;

�� Pensionarii de asigurări sociale din evidenPensionarii de asigurări sociale din evidențța Casei de Asigurări a a Casei de Asigurări a 
AvocaAvocațților.ilor.

Metoda de Metoda de îînregistrarenregistrare: c: chestionarele cercetării statistice se completează prin hestionarele cercetării statistice se completează prin 
autoauto--îînregistrare de către personalul din compartimentele de specialitnregistrare de către personalul din compartimentele de specialitate ale caselor de ate ale caselor de 
pensii, asistenpensii, asistențța tehnică a tehnică șși metodologică fiind asigurată de către statisticienii din Ii metodologică fiind asigurată de către statisticienii din I.N.S..N.S.



Pensia medie lunară Pensia medie lunară şşi numărul mediu de i numărul mediu de 
pensionari pensionari îîn funcn funcţţie de sistemul de pensionare ie de sistemul de pensionare 

pentru judepentru judeţţul Iaul Iaşşi i îîn anul 2017n anul 2017

�� Conform ultimelor date statistice disponibile, la nivelul Conform ultimelor date statistice disponibile, la nivelul trimestrului I din 2018trimestrului I din 2018 numărul numărul 
mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat îînregistrat nregistrat îîn juden judeţţul Iaul Iaşşii a fost de a fost de 
149.717 persoane149.717 persoane, i, iar pensia medie nominală aferentă a crescut până la ar pensia medie nominală aferentă a crescut până la 1.044 lei1.044 lei..



EvoluEvoluţţia numărului mediu de pensionari ia numărului mediu de pensionari îîn n 

judejudeţţul Iaul Iaşşii îîn perioada 2007 n perioada 2007 -- 20172017
ÎÎn perioada 2007 n perioada 2007 –– 2017  2017 

numărul mediu al pensionarilor de numărul mediu al pensionarilor de 
asigurări sociale de stat din judeasigurări sociale de stat din judeţţul ul 
IaIaşşi a i a îînregistrat o unregistrat o ușșoară tendinoară tendințță ă 
de crede creșștere (+8,6%), tere (+8,6%), îîn timp ce n timp ce 
numărul mediu al pensionarilor numărul mediu al pensionarilor 
proveniprovenițți din fostul sistem pentru i din fostul sistem pentru 
agricultori sagricultori s--a redus sub jumătate a redus sub jumătate 
((──25.788 persoane).25.788 persoane).

EvoluEvoluțția din judeia din județțul Iaul Iașși se i se 
îîncadrează ncadrează îîn tendinn tendințțele ele îînregistrate nregistrate 
la nivel nala nivel naţţional, undeional, unde numărul  numărul 
mediu al pensionarilor de asigurări mediu al pensionarilor de asigurări 
sociale de stat a crescut cu 7,5%, isociale de stat a crescut cu 7,5%, iar ar 
numărul mediu al pensionarilor din numărul mediu al pensionarilor din 
fostul sistem pentru agricultori  sfostul sistem pentru agricultori  s--a a 
diminuat cu un ritm mai intens, diminuat cu un ritm mai intens, 
respectiv respectiv cu cu 59,8%.59,8%.



EvoluEvoluțția raportului dintre numărul mediu al ia raportului dintre numărul mediu al 
pensionarilor pensionarilor șși numărul mediu al salariai numărul mediu al salariațților ilor 

din judedin județțul Iaul Iașși i îîn perioada 2007 n perioada 2007 -- 20162016
Se observă o valoare Se observă o valoare 

subunitară a raportului dintre subunitară a raportului dintre 
numărul mediu al fonumărul mediu al foșștilor tilor șși i 
actualilor salariaactualilor salariațți i îîn primii trei n primii trei 
ani ai perioadei  analizate urmată ani ai perioadei  analizate urmată 
de o valoare supraunitară de o valoare supraunitară îîn n 
ceilalceilalțți ani, cu excepi ani, cu excepțția anului ia anului 
2016.2016.

Această evoluAceastă evoluțție are la ie are la 
bază majorarea anuală constantă bază majorarea anuală constantă 
a numărului mediu al a numărului mediu al 
pensionarilor (de la 137151 pensionarilor (de la 137151 
persoane persoane îîn anul 2007 la 148156 n anul 2007 la 148156 
îîn anul 2n anul 2016) su016) suprapusă peste o prapusă peste o 
uușșoară diminuare a numărului oară diminuare a numărului 
mediu al salariamediu al salariațților (de la 156881 ilor (de la 156881 
îîn anul 2007 la 150336 n anul 2007 la 150336 îîn 2016).n 2016).



EvoluEvoluţţia pensiei medii lunare nominale ia pensiei medii lunare nominale 
îîn juden judeţţul Iaul Iașșii

ÎÎn perioada 2007 n perioada 2007 ––  
2017 pens2017 pensia medie lunară ia medie lunară 
de asigurări sociale de stat de asigurări sociale de stat 
îîn juden judeţţul Iaul Iaşşi a crescut i a crescut îîn n 
termeni nominali termeni nominali îîn medie n medie 
cu 607 lei (+153,7%), cu 607 lei (+153,7%), îîntrntr--un un 
ritm foarte apropiat de cea ritm foarte apropiat de cea 
aferentă agricultorilor a aferentă agricultorilor a 
cărei majorare cărei majorare îîn valoare n valoare 
absolută a fost de absolută a fost de 254 lei 254 lei 
(+154,9%)(+154,9%);;

TendinTendinţţa este a este 
foarte apropiată de cea foarte apropiată de cea 
îînregistrată la nivel nanregistrată la nivel naţţional ional 
pentru cele două categoriipentru cele două categorii, , 
respectiv, 627 lei (+157,1%) respectiv, 627 lei (+157,1%) 
şşi 262 lei (+164,8%).i 262 lei (+164,8%).



EvoluEvoluțția comparativă ia comparativă îîn termeni nominali n termeni nominali 
a salariului mediu a salariului mediu șși a pensiei medii lunarei a pensiei medii lunare

îîn juden județțul Iaul Iașșii
ÎÎn termeni nominali, n termeni nominali, îîn n 

perioada 2007 perioada 2007 –– 2017  2017 pensia pensia 
medie lunară a medie lunară a îînregistrat o nregistrat o 
tendintendinţţă de creă de creşştere mai tere mai 
accentuată comparativ cu accentuată comparativ cu 
nivelul mediu lunar al salariului nivelul mediu lunar al salariului 
(+153,7% fa(+153,7% fațță de ă de +128,9%), +128,9%), 
diferendiferenţţa exprimată a exprimată îîn valori n valori 
absolute dintre cei doi absolute dintre cei doi 
indicatori fiind majorată de la indicatori fiind majorată de la 
600 lei 600 lei îîn anul 2007 la 1276 lei n anul 2007 la 1276 lei 
îîn anul 2n anul 2017.017.

De asemenea, De asemenea, dacă la dacă la 
nivelul anului 2007 salariul nivelul anului 2007 salariul 
mediu era de 2,5 ori mai mare mediu era de 2,5 ori mai mare 
decât pensia medie, decât pensia medie, îîn 2n 2017 017 
această diferenaceastă diferențță să s--a redus a redus 
uușșor ( 2,3 ori). or ( 2,3 ori). 



Dinamica câDinamica câșștigului salarial mediu real tigului salarial mediu real șși a i a 
pensiei medii reale pensiei medii reale îîn juden județțul Iaul Iașși i pentrupentru

perioada 2007 perioada 2007 -- 20172017
Anul anterior = 100% EvoluEvoluțția ia îîn timp a puterii de n timp a puterii de 

cumpărare a salariului mediu cumpărare a salariului mediu șși i 
pensiei medii lunare (contrapensiei medii lunare (contravaloarea valoarea 
mărfurilor mărfurilor șși serviciilor care pot fi i serviciilor care pot fi 
achiziachizițționate cu venitul respectiv ionate cu venitul respectiv îîn n 
diferite perioade de timp) diferite perioade de timp) 
evidenevidențțiază pentru judeiază pentru județțul Iaul Iașși o i o 
diminuare puternică a crediminuare puternică a creșșterii terii 
puterii de cumpărare a celor două puterii de cumpărare a celor două 
tipuri de venituri  tipuri de venituri  îîn anii 2007 n anii 2007 șși i 
2008, urm2008, urmată de scăderi ată de scăderi îîn termeni n termeni 
reali reali îîn anii 2009 n anii 2009 –– 2012 2012 șși de ui de ușșoare oare 
crecreșșteri teri îîncepând cu anul 2013.ncepând cu anul 2013.

ÎÎn cazul pensiei medii reale n cazul pensiei medii reale 
se observă o scădere mai se observă o scădere mai 
accentuată accentuată îîn primii ani ai perioadei,n primii ani ai perioadei,  
urmată ulterior de creurmată ulterior de creșșteri mai lente teri mai lente 
îîn comparan comparațție cu salariul mediu real.ie cu salariul mediu real.



SITUASITUAȚȚIAIA LA NIVEL NALA NIVEL NAȚȚIONALIONAL ÎÎN ANUL 2017N ANUL 2017
�� ÎÎn anul 2017, n anul 2017, numărul mediu al pensionarilor numărul mediu al pensionarilor a fost de a fost de 5228 mii persoane5228 mii persoane. . 

Pensionarii de asigurări sociale dePensionarii de asigurări sociale deţţin ponderea majoritară in ponderea majoritară (99,9%) (99,9%) îîn n 
numărul total de pensionarinumărul total de pensionari. P. Pensionarii de asigurări sociale de stat ensionarii de asigurări sociale de stat 
reprezintă reprezintă 89,5% 89,5% îîn totalul celor de asigurări socialen totalul celor de asigurări sociale. . 

�� Pe categorii de pensii, Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă este numărul pensionarilor pentru limită de vârstă este 
preponderent (76,0%) preponderent (76,0%) îîn cadrul pensionarilor de asigurări socialen cadrul pensionarilor de asigurări sociale. . 

�� DeDeşşi i îîn rândul pensionarilor n rândul pensionarilor femeilefemeile sunt sunt îîn majoritatea cazurilor mai n majoritatea cazurilor mai 
numeroasenumeroase, p, pensia medie lunară ce revine acestora este mai mică decât ensia medie lunară ce revine acestora este mai mică decât 
cea a bărbacea a bărbaţţilor pentru toate categoriile de pensii, ilor pentru toate categoriile de pensii, făcând excepfăcând excepţţie doar ie doar 
pensionarele provenite din fostul sistem al agricultorilor. pensionarele provenite din fostul sistem al agricultorilor. 

�� Pensia medie de asigurări sociale de stat Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de a fost de 1026 lei 1026 lei îîn anul 2017 n anul 2017 
((îîn cren creşştere cu 10,2 % comparativ cu 2016 ), cu discrepantere cu 10,2 % comparativ cu 2016 ), cu discrepanţţe semnificative e semnificative 
îîn profil teritorial,n profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă  ecartul dintre valoarea minimă şşi cea maximă depăi cea maximă depăşşind ind 
400 de lei (825 lei 400 de lei (825 lei îîn juden judeţţul Botoul Botoṣṣani faani faţţă de ă de 1304 lei 1304 lei îîn Municipiul n Municipiul 
BucureBucureşşti).ti).

�� La nivel naLa nivel națțional, ional, judejudețțul Iaul Iașși i se situează pe se situează pe locul 15locul 15 cu un nivel al pensiei  cu un nivel al pensiei 
medii lunare de asigurări sociale de stat de medii lunare de asigurări sociale de stat de 1002 lei.1002 lei.



Gruparea numărului pensionarilor de asigurări Gruparea numărului pensionarilor de asigurări 
sociale de stat, pe niveluri de pensie, sociale de stat, pe niveluri de pensie, îîn anul 2017 n anul 2017 

După nivelul pensiei lunareDupă nivelul pensiei lunare, la , la 
sfârsfârşşitul anului 2017, cea mai mare itul anului 2017, cea mai mare 
parte (40,8parte (40,8%) a %) a pensionarilor de pensionarilor de 
asigurări sociale de stat se asigurări sociale de stat se îîncadrează ncadrează 
îîn intervalul 1001n intervalul 1001--2000 lei, ca 2000 lei, ca şşi i îîn anul n anul 
2016 când2016 când această categorie era  această categorie era 
majoritarămajoritară, u, urmată de categoria celor rmată de categoria celor 
din intervalul 701din intervalul 701--1000 lei (21,6%).1000 lei (21,6%).

Pensionarii cu un venit mediu Pensionarii cu un venit mediu 
lunar sub 700 lei delunar sub 700 lei dețțin cumulat o in cumulat o 
pondere de 30,5%, iar cei cu un nivel pondere de 30,5%, iar cei cu un nivel 
mediu al pensiei mai mic de 500 lmediu al pensiei mai mic de 500 lei ei 
reprezintă reprezintă 15,6% din total.15,6% din total.

La polul opus, pensionarii cu La polul opus, pensionarii cu 
venituri medii lunare peste 2000 leivenituri medii lunare peste 2000 lei  
reprezintă reprezintă 7,1% din total, iar cei cu 7,1% din total, iar cei cu 
venituri superioare valorii de 3000 lei venituri superioare valorii de 3000 lei 
dedețțin doar un procent de 1,3%.in doar un procent de 1,3%.



Structura cheltuielilor de consum efectuate de Structura cheltuielilor de consum efectuate de 

gospodăriile de pensionarigospodăriile de pensionari îîn anii 2007 n anii 2007 șși 2017i 2017


