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NUMĂRUL ME PENSIONARI
ȘI PENSIA MEMIE

Cercetarea statistică
NUMĂRUL DE PENSIONARI ȘI
FONDUL DE PENSII
Datele statistice pentru caracterizarea sistemului asigurărilor sociale de pensii
sunt obținute printr-o cercetare statistică trimestrială și anuală având drept obiectiv
evaluarea numărului mediu de pensionari și a pensiei medii lunare, după sistemul de
pensionare și pe categorii de pensii, la nivel național și în profil teritorial (județ).
Fac obiectul cercetării statistice pensionarii din întreaga țară, respectiv din
următoarele sisteme de pensionare:
Pensionarii de asigurări sociale de stat;
Pensionarii proveniți din fostul sistem de asigurări pentru agricultori;
Pensionarii de asigurări sociale din cadrul M.A.N, M.A.I. și S.R.I.;
Pensionarii de asigurări sociale din evidența Ministerului Culturii, Cultelor și
Patrimoniului Național;
Pensionarii de asigurări sociale din evidența Casei de Asigurări a
Avocaților.
Metoda de înregistrare: chestionarele cercetării statistice se completează prin
auto-înregistrare de către personalul din compartimentele de specialitate ale caselor de
pensii, asistența tehnică și metodologică fiind asigurată de către statisticienii din I.N.S.

Pensia medie lunară şi numărul mediu de
pensionari în funcţie de sistemul de pensionare
pentru judeţul Iaşi în anul 2017

Conform ultimelor date statistice disponibile, la nivelul trimestrului I din 2018 numărul
mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat înregistrat în judeţul Iaşi a fost de
149.717 persoane, iar pensia medie nominală aferentă a crescut până la 1.044 lei.

Evoluţia numărului mediu de pensionari în
judeţul Iaşi în perioada 2007 - 2017
În perioada 2007 – 2017
numărul mediu al pensionarilor de
asigurări sociale de stat din judeţul
Iaşi a înregistrat o ușoară tendință
de creștere (+8,6%), în timp ce
numărul mediu al pensionarilor
proveniți din fostul sistem pentru
agricultori s-a redus sub jumătate
(─25.788 persoane).
Evoluția din județul Iași se
încadrează în tendințele înregistrate
la nivel naţional, unde numărul
mediu al pensionarilor de asigurări
sociale de stat a crescut cu 7,5%, iar
numărul mediu al pensionarilor din
fostul sistem pentru agricultori s-a
diminuat cu un ritm mai intens,
respectiv cu 59,8%.

Evoluția raportului dintre numărul mediu al
pensionarilor și numărul mediu al salariaților
din județul Iași în perioada 2007 - 2016
Se observă o valoare
subunitară a raportului dintre
numărul mediu al foștilor și
actualilor salariați în primii trei
ani ai perioadei analizate urmată
de o valoare supraunitară în
ceilalți ani, cu excepția anului
2016.
Această evoluție are la
bază majorarea anuală constantă
a
numărului
mediu
al
pensionarilor (de la 137151
persoane în anul 2007 la 148156
în anul 2016) suprapusă peste o
ușoară diminuare a numărului
mediu al salariaților (de la 156881
în anul 2007 la 150336 în 2016).

Evoluţia pensiei medii lunare nominale
în judeţul Iași
În perioada 2007 –
2017 pensia medie lunară
de asigurări sociale de stat
în judeţul Iaşi a crescut în
termeni nominali în medie
cu 607 lei (+153,7%), într-un
ritm foarte apropiat de cea
aferentă agricultorilor a
cărei majorare în valoare
absolută a fost de 254 lei
(+154,9%);
Tendinţa
este
foarte apropiată de cea
înregistrată la nivel naţional
pentru cele două categorii,
respectiv, 627 lei (+157,1%)
şi 262 lei (+164,8%).

Evoluția comparativă în termeni nominali
a salariului mediu și a pensiei medii lunare
în județul Iași

În termeni nominali, în
perioada 2007 – 2017 pensia
medie lunară a înregistrat o
tendinţă de creştere mai
accentuată
comparativ
cu
nivelul mediu lunar al salariului
(+153,7% față de +128,9%),
diferenţa exprimată în valori
absolute
dintre
cei
doi
indicatori fiind majorată de la
600 lei în anul 2007 la 1276 lei
în anul 2017.
De asemenea, dacă la
nivelul anului 2007 salariul
mediu era de 2,5 ori mai mare
decât pensia medie, în 2017
această diferență s-a redus
ușor ( 2,3 ori).

Dinamica câștigului salarial mediu real și a
pensiei medii reale în județul Iași pentru
perioada 2007 - 2017
Anul anterior = 100%

Evoluția în timp a puterii de
cumpărare a salariului mediu și
pensiei medii lunare (contravaloarea
mărfurilor și serviciilor care pot fi
achiziționate cu venitul respectiv în
diferite
perioade
de
timp)
evidențiază pentru județul Iași o
diminuare puternică a creșterii
puterii de cumpărare a celor două
tipuri de venituri în anii 2007 și
2008, urmată de scăderi în termeni
reali în anii 2009 – 2012 și de ușoare
creșteri începând cu anul 2013.
În cazul pensiei medii reale
se
observă
o
scădere
mai
accentuată în primii ani ai perioadei,
urmată ulterior de creșteri mai lente
în comparație cu salariul mediu real.

SITUAȚIA LA NIVEL NAȚIONAL ÎN ANUL 2017
În anul 2017, numărul mediu al pensionarilor a fost de 5228 mii persoane.
Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,9%) în
numărul total de pensionari. Pensionarii de asigurări sociale de stat
reprezintă 89,5% în totalul celor de asigurări sociale.
Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă este
preponderent (76,0%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale.
Deşi în rândul pensionarilor femeile sunt în majoritatea cazurilor mai
numeroase, pensia medie lunară ce revine acestora este mai mică decât
cea a bărbaţilor pentru toate categoriile de pensii, făcând excepţie doar
pensionarele provenite din fostul sistem al agricultorilor.
Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1026 lei în anul 2017
(în creştere cu 10,2 % comparativ cu 2016 ), cu discrepanţe semnificative
în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă depăşind
400 de lei (825 lei în judeţul Botoṣani faţă de 1304 lei în Municipiul
Bucureşti).
La nivel național, județul Iași se situează pe locul 15 cu un nivel al pensiei
medii lunare de asigurări sociale de stat de 1002 lei.

Gruparea numărului pensionarilor de asigurări
sociale de stat, pe niveluri de pensie, în anul 2017
După nivelul pensiei lunare, la
sfârşitul anului 2017, cea mai mare
parte (40,8%) a pensionarilor de
asigurări sociale de stat se încadrează
în intervalul 1001-2000 lei, ca şi în anul
2016 când această categorie era
majoritară, urmată de categoria celor
din intervalul 701-1000 lei (21,6%).
Pensionarii cu un venit mediu
lunar sub 700 lei dețin cumulat o
pondere de 30,5%, iar cei cu un nivel
mediu al pensiei mai mic de 500 lei
reprezintă 15,6% din total.
La polul opus, pensionarii cu
venituri medii lunare peste 2000 lei
reprezintă 7,1% din total, iar cei cu
venituri superioare valorii de 3000 lei
dețin doar un procent de 1,3%.

Structura cheltuielilor de consum efectuate de
gospodăriile de pensionari în anii 2007 și 2017

