
Aspecte statistice referitoare la 
sărăcie şi excluziune socială

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ IAŞI
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69, Iaşi

Tel: 0232/210277
Fax: 0232/222252

Email: tele@iasi.insse.ro

Dr. Ciprian IFTIMOAEI
Sociolog

Director executiv adjunct
0740022975

Ciprian.Iftimoaei@iasi.insse.ro



Rata saraciei relative inainte de transferurile sociale, 
exclusiv pensiile, pe grupe de varsta

Grupe de varsta

Ani

Anul 2007 Anul 2017

UM: Procente

Procente Procente

Total persoane 31,5 28,3

0-17 ani 43,1 40,3

18-64 ani 27,1 26,7

65 ani si peste 33,3 21,2

Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date 
definitive; 9999,00 - ingrosat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat
- date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii
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Rata saraciei relative, pe regiuni de dezvoltare si macroregiuni

Macroregiuni si regiuni de dezvoltare

Ani

Anul 2007 Anul 2017

UM: Procente

Procente Procente

TOTAL 24,6 23,6

Regiunea NORD-VEST 20 19

Regiunea CENTRU 18,2 17,3

Regiunea NORD-EST 36,6 33,4

Regiunea SUD-EST 30,2 29,6

Regiunea SUD-MUNTENIA 26,8 24,9

Regiunea BUCURESTI - ILFOV 8,9 6,1

Regiunea VEST 9,8 21,4

Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; 
9999,00 - ingrosat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date 
revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii
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Rata riscului de saracie sau excluziune sociala (AROPE), 
pe grupe de varsta

Grupe de varsta

Ani
Anul 2007 Anul 2017

UM: Procente
Procente Procente

Total persoane 47 35,7
0-17 ani 51,8 41,7

18-64 ani 42,9 34,6
65 ani si peste 57,9 33,2

Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; 
9999,00 - ingrosat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date revizuite; 
9999,00 - subliniat - date provizorii
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

AROPE este un indicator compozit adoptat la nivelul Uniunii Europene in cadrul Programului Europa 
2020, de promovare a incluziunii sociale şi reducere a sărăciei, reprezentând ponderea în total populaţie 
a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială. Persoanele care fac obiectul indicatorului 
AROPE sunt cele aflate in cel putin una din urmatoarele situatii: au venituri disponibile inferioare pragului 
de saracie; sunt in stare de deprivare materială severă; trăiesc într-o gospodărie cu intensitate foarte 
redusă a muncii. Sursa datelor: www.insse.ro













• Raportul dintre numărul pensionarilor şi cel al persoanelor ocupate 
din România era în 2016 de 0,64, valoare moderată în raport cu 
celelalte ţări europene.

• Deși la nivel național avem o situație echilibrată a raportului dintre 
numărul pensionarilor, pe de o parte, și cel al populației ocupate și 
al salariaților, pe de altă parte, există diferențe mari între regiuni 
(BUCURESTI - ILFOV 0,55 pensionari/salariat ...
NORD-EST 1,50 pensionari/salariat).

• Atât raportul dintre numărul pensionarilor si cel al populației 
ocupate, cât și cel dintre pensionari și salariați, s-au deteriorat până 
în jurul anului 2004. Cauzele imediate au fost în egală măsură 
scăderea numărului salariaților (și al populației ocupate) și creșterea 
munărului pensionarilor. După acest moment, situația s-a stabilizat, 
cu ușoare tendințe pozitive. 

• Este de așteptat ca situația să se deterioreze din nou, îndeosebi 
peste 10-15 ani, când cohortele mari născute după anul 1967 vor 
atinge vârsta de pensionare.













• Cifrele Eurostat arată că România și Bulgaria au evoluat 
diferit în ce privește veniturile celor mai săraci 10% 
cetățeni în perioada crizei economice.

• Dacă la intrarea în Uniunea Europeană, cei mai săraci 
10% dintre români aveau venituri comparabile cu cei mai 
săraci 10% dintre bulgari, în jurul a 550 de euro pe an, 
acum cei mai săraci bulgari au venituri monetare de 
două ori mai mari decât cei mai săraci români, deși 
economia generală a României a evoluat semnificativ 
mai bine.

• Creșterea economică nu aduce cu sine și o distribuire 
echitabilă a câștigurilor.








