
RATA RISCULUI DE SĂRĂCIE  (At-risk-of-poverty, pe scurt AROP)  Definiții

Rata riscului de sărăcie – un indicator de evaluarea a
bunăstării monetare a gospodăriilor - reprezintă proporția
persoanelor a căror venit se plasează sub pragul riscului de
sărăcie

Pragul riscului de sărăcie – un prag al sărăciei relative – este
definit, de către EUROSTAT, ca 60% din venitul monetar median
la nivel național disponibil unui adult-echivalent

Pentru calculul venitului disponibil echivalent al unei persoane
EUROSTAT utilizează o scală de echivalență care conferă:

• primului individ dintr-o gospodărie o pondere de 1 adult
echivalent

• Următoarelor persoane peste 14 ani o pondere de 0.5 adulți
echivalenți

• Copiilor sub 14 ani o pondere de 0.3 adulți echivalenți



ROMÂNIA: RATA RISCULUI DE SĂRĂCIE PE GRUPE DE VÂRSTĂ 

• În România, categoriile de vârstă cele mai afectate din punct
de vedere al vulnerabilității monetare sunt copiii, urmați de
tineri: în 2020, 30% dintre copiii din România, respectiv 28%
dintre tinerii din România, se aflau la risc de sărăcie

• Riscul de sărăcie în rândul copiilor și tinerilor a fost mai
ridicat decât riscul de sărăcie la nivelul întregii populații
pentru întreaga perioadă 2009-2020, culminând în 2014 în
rândul copiilor, respectiv 2015 în rândul tinerilor

• Riscul de sărăcie în rândul persoanelor vârstnice - deși mai
redus pentru perioada 2009-2018 comparativ cu incidența
riscului de sărăcie la nivelul întregii populații – început să
crească semnificativ în 2013-2014, ajungând, în 2020, la un
nivel de 1.7 ori mai mare decât în 2012.



ROMÂNIA vs. UE: RATA RISCULUI DE SĂRĂCIE  PE GRUPE DE VÂRSTĂ 

În 2019, riscul de sărăcie în rândul copiilor în 
România este cel mai ridicat din Uniunea Europeană: 
cu o rată de 31%, de 1.6 ori mai mar decât media la 

nivelul UE 

În 2019, pentru prima oară după aderarea României 
la UE, rata riscului de sărăcie în rândul tinerilor din 

România depășește rata riscului de sărăcie în rândul 
copiilor 

Riscul de sărăcie în rândul vârstnicilor a crescut în 
România,  de la o valoare aflată sub nivelul mediei 
UE, în 2011-2012, la de 1.5 ori mai ridicat decât la 

nivelul mediei UE ,în 2019
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RATA RISCULUI DE SĂRĂCIE  ÎN RÂNDUL COPIILOR : NIVELUL DE EDUCAȚIE AL PĂRINȚILOR CONTEAZĂ

• 3 din 4 copii cu părinți cu un nivel de educație scăzut se aflau, în
2020, la risc de sărăcie, comparativ cu numai 2 din 100 de copii cu
părinți cu nivel de educație ridicat (universitar și post-universitar)

• Diferențele foarte mari între riscul de sărăcie în rândul copiilor cu
părinți cu nivel de educație scăzut și riscul de sărăcie în rândul
copiilor cu părinți cu nivel de educație ridicat s-au menținut în ultimii
zece ani (2010-2020), cu o creștere a polarizării în anii 2013-2014.

• Educația părinților în România are un impact mai mare asupra
bunăstării copiilor decât în alte țări ale UE:

• Riscul de sărăcie în rândul copiilor cu părinți cu educație scăzut,
era – în 2019 – de 1.5 ori mai mare comparativ cu media la
nivelul UE

• Riscul de sărăcie în rândul copiilor cu părinți cu nivel de educație
ridicat era – în 2019 – de 2.2 ori mai mic decât la nivelul UE
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Riscul de sărăcie în rândul populației ocupate: salariații, categoria cea mai puternic protejată 
pe piața muncii
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Romania EU

În România,  în 2020, riscul de sărăcie în rândul populației ocupate care nu este 
salariată era de 13 ori mai  mare decât în rândul salariaților

Incidența riscului de sărăcie în rândul 
pensionarilor crește constant, și 

semnificativ, din 2012: în 2020 rata 
riscului de sărăcie era de 2.5 ori mai mare 

decât în 2012

Pentru prima oară după aderarea 
României la UE, în 2019 incidența riscului 

de sărăcie în rândul pensionarilor 
depășește nivelul incidenței sărăciei la 

nivelul populației ocupate

Riscul de sărăcie în rândul salariaților în 
România s-a aflat, în ultimii 10 ani, sub 

nivelul mediu la nivelul UE

Riscul de sărăcie în rândul persoanelor 
ocupate care nu sunt salariați (lucrători 
pe cont propriu, profesioniști PFA etc.) 
era, în 2019, de 2.7 ori mai mare decât 

la nivelul mediei UE 



RISCUL DE SĂRĂCIE SAU EXCLUZIUNE SOCIALĂ 
(At-risk-of-poverty-or-social-exclusion, AROPE)– DEFINIȚII

AROPE 
Suferă de deprivare

materială și socială severă 

Se află la risc de sărăcie 
(vezi definiția AROP)

Trăiește într-o gospodărie cu
intensitatea muncii foarte scăzută (i.e.,
toți membrii gospodăriei cu vârsta de
muncă au lucrat, în ultimele 12 luni,
mai puțin de 20% din capacitatea lor de
muncă

EUROSTAT: O persoană se află la risc de sărăcie sau excluziune dacă

SAU

SAU

AROPE este un indicator compozit, care 
evaluează bunăstarea gospodăriilor 
pornind de la 
• un indicator al bunăstării monetare
• un indicator al bunăstării materiale 

non-monetare
• o caracteristică a  gospodăriilor 

legată de gradul de ocupare 



INDICATORUL EUROSTAT AL DEPRIVĂRII MATERIALE ȘI SOCIALE 
SEVERE (SMSD) – DEFINIȚIE

O persoană se află într-o situație de deprivare materială și socială severă dacă nu are acces la 
cel puțin 7 dintre cei 13 indicatori propuși, referitori la situația individului sau gospodăriei 

din care face parte 

Indicatori la nivel de gospodărie:
• Capacitatea de face față cheltuielilor neprevăzute
• Capacitatea de a-și permite o săptămână de 

vacanță anual înafara locuinței 
• Capacitatea de face față datoriilor la plata ratelor, 

chiriei, utilităților
• Capacitatea de a-și permite o dată la două zile o 

masă care să conțină carne sau echivalentul proteic 
vegetarian

• Abilitatea de menține locuința în mod adecvat
• Accesul la o mașină/camionetă pentru uz personal
• Înlocuirea mobilei uzate

Sursa: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Glossary:Severe_material_and_social_deprivation_rate_(S
MSD)&stable=0&redirect=no

Indicatori la nivel individual:
• Access la conexiune de internet
• Înlocuirea hainelor uzate cu unele noi
• Două perechi de pantofi adecvate
• Cheltuirea unei sume de bani modeste de bani în

fiecare săptămână pentru nevoile/dorințele
personale

• Activități regulate de petrecere a timpului liber
• Întruniri, cel puțin o dată pe lună, cu familia sau

prietenii pentru a lua masa împreună



ROMÂNIA: RATA RISCULUI DE SĂRĂCIE SAU EXCLUZIUNE SOCIALĂ PE 
GRUPE DE VÂRSTĂ 

• AROPE a scăzut în România, la nivelul întregii
populații, după aderarea României la UE, ajungând, în
2020 la o incidență de 30%, o scădere de 35%
comparativ cu 2007

• În România, categoriile de vârstă cele mai afectate din
punct de vedere al vulnerabilității combinate la nivelul
indicatorului AROPE sunt copiii, urmați de tineri: în
2020, 36% dintre copiii din România, respectiv dintre
tinerii din România, se aflau la risc de sărăcie sau
excluziune socială

• Riscul de sărăcie în rândul copiilor și tinerilor a fost mai
ridicat decât riscul de sărăcie la nivelul întregii populații
pentru întreaga perioadă 2010-2020, culminând în 2012
în rândul copiilor, respectiv 2012-2103 în rândul
tinerilor

• Riscul de sărăcie în rândul persoanelor vârstnice – a
scăzut semnificativ în perioada 2007 -2020, de la 58%
în 2007 (când deținea cea mai crescută incidență
comparativ cu alte grupe de vârstă) la 31.5% în 2020, o
scădere de 46% comparativ cu 2007.



ROMÂNIA vs. UE: RATA RISCULUI DE SĂRĂCIE SAU EXCLUZIUNE SOCIALĂ 
PE GRUPE DE VÂRSTĂ 

Riscul de sărăcie sau excluziune socială în 
rândul copiilor în România a fost în ultimii zece 
ani, cel mai ridicat din Uniunea Europeană: cu o 
rată de 36% în 2019, de 1.5 ori mai mare decât 

media la nivelul UE 

În 2019, pentru prima oară după aderarea
României la UE, rata riscului de sărăcie și
excluziune socială în rândul tinerilor din
România depășește rata riscului de sărăcie în
rândul copiilor ajungând la 39%, o incidență de
1.4 ori mai mare decât media UE

Rata riscul de sărăcie sau excluziune socială în 
rândul vârstnicilor, deși a scăzut semnificativ în 
ultimii 13 ani,  avea– în 2019 – o incidență cu 
mult mai ridicată decât media  la nivelul UE: 

34%, de 1.8 mai mult decât media UE
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AROPE  ÎN RÂNDUL COPIILOR DIN ROMÂNIA: 
NIVELUL DE EDUCAȚIE AL PĂRINȚILOR CONTEAZĂ

• 84% dintre copiii cu părinți cu un nivel de educație scăzut se
aflau, în 2020, la risc de sărăcie sau excluziune socială,
comparativ cu numai 5 din 100 de copii cu părinți cu nivel de
educație ridicat (universitar și post-universitar)

• Diferențele foarte mari între riscul de sărăcie în rândul
copiilor cu părinți cu nivel de educație scăzut și riscul de
sărăcie în rândul copiilor cu părinți cu nivel de educație
ridicat s-au menținut în ultimii 12 ani (2008-2020): în 2020,
diferența între incidențele AROPE în cadrul celor două
categorii de copii, raportată la incidența totală în rândul
copiilor a atins 216%.

• Educația părinților în România are un impact mai mare
asupra bunăstării monetare și non-monetare a copiilor decât
în alte țări ale UE:

• Riscul de sărăcie sau excluziune socială în rândul copiilor
cu părinți cu educație scăzut, era – în 2019 – de 82%, de
1.3 ori mai mare comparativ cu media la nivelul UE

• Riscul de sărăcie sau excluziune socială în rândul copiilor
cu părinți cu nivel de educație ridicat era – în 2019 – de
2 ori mai mic decât la nivelul UE
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AROPE în rândul populației ocupate: salariații, categoria cea mai puternic protejată 
pe piața muncii

În România,  în 2020, riscul de sărăcie sau excluziune socială în rândul 
populației ocupate care nu este salariată era de aproape 6 ori mai  

mare decât în rândul salariaților:  61% comparativ cu 10%.

Incidența riscului de sărăcie sau excluziune
socială în rândul pensionarilor era în 2020, de
32%, o scădere de 26% comparativ cu 2010

Pensionarii români sunt mai expuși riscului
de sărăcie sau excluziune socială
comparativ cu totalul pensionarilor la
nivelul UE: în 2019, AROPE afecta unul din
trei pensionari în România, de 1.7 ori mai
mult decât la nivelul UE.

Riscul de sărăcie sau excluziune socială  în 
rândul salariaților în România s-a înjumătățit în 
perioada 2010-2020, totuși incidența acestuia 

se menține puțin deasupra mediei UE. 

Riscul de sărăcie sau excluziune  în rândul 
persoanelor ocupate care nu sunt salariați 
(lucrători pe cont propriu, profesioniști PFA 
etc.) era, în 2019, de 2.7 ori mai mare decât 

media la nivelul  UE 
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INDICATORUL EUROSTAT AL DEPRIVĂRII MATERIALE SEVERE (SMD) –
DEFINIȚIE

Cei nouă itemi în baza cărora se evaluează deprivarea materială:
1. Plata chiriei, ratelor ipotecare sau a utilităților
2. Să mențină locuința la o temperatură adecvată
3. Să facă față unor cheltuieli neprevăzute
4. Să mănânce carne sau proteine echivalente în mod regulat
5. Să meargă într-o vacanță anuală
6. Să dețină un televizor
7. Să dețină o mașină de spălat
8. Să dețină un autoturism
9. Să dețină un telefon

O persoană se află într-o situație de deprivare materială severă dacă nu poate plăti pentru cel puțin 4 dintre cei 9 itemi propuși de 
către EUROSTAT

Sursa: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Material_deprivation



ROMÂNIA: RATA DEPRIVĂRII MATERIALE SEVERE (SMD) 
PE GRUPE DE VÂRSTĂ 

• Deprivarea materială severă a scăzut semnificativ comparativ
cu anul 2010, în ciuda unor ușoare creșteri ca efect a politicilor
de austeritate ca urmare a crizei economice din 2008, pentru
toate grupele de vârstă

• În România, categoriile de vârstă cele mai afectate din punct de
vedere al vulnerabilității materiale continuă să fie copiii, urmați
de tineri: în 2020, 22% dintre copiii din România se aflau într-o
stare de deprivare materială severe, urmați de către tineri cu o
incidență a SMD de 18%.

• Incidența deprivării materiale severe a crescut semnificativ în
rândul copiilor și tinerilor în anul 2020, comparativ cu anul
anterior

• Cea mai mică incidență a SMD este în rândul persoanele
vârstnice, cu o incidență, în 2020, de 14%; cu excepția perioadei
2016-2019, incidența SMD în rândul acestei categorii de vârstă
a fost mai scăzută decât incidența în populația totală a
României



ROMÂNIA vs. UE: 
INCIDENȚA DEPRIVĂRII MATERIALE SEVERE PE GRUPE DE VÂRSTĂ 

Incidența deprivării materiale severe în rândul 
copiilor era, în 2019, de trei ori mai mare decât 

media la nivelul Uniunii Europene; creșterea 
semnificativă a incidenței în 2020 va determina o 

diferență și mai mare în raport cu media UE

Deși incidența SMD în rândul persoanelor vârstnice s-
a înjumătățit comparativ cu 2010, expunerea 

vârstnicilor în România  – în 2019 – era de 3.6 ori mai 
mare decât media la nivelul UE

În 2019 15% din populația României se afla într-o 
situație de deprivare materială severă, un procent de 

2.3 ori mai mare decât media la nivelul Uniunii 
Europene
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DEPRIVAREA MATERIALĂ SEVERĂ ÎN RÂNDUL COPIILOR DIN ROMÂNIA: NIVELUL DE 

EDUCAȚIE AL PĂRINȚILOR CONTEAZĂ ȘI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE BUNĂSTAREA MATERIALĂ

• Nivelul de educație al părinților contează pentru deprivarea materială a 
copiilor, totuși diferențele între copiii cu părinți cu nivel scăzut de educație și cei
cu părinți cu un nivel ridicat de educație sunt mai mici decât în cazul riscului de 
sărăcie monetară.

• În 2020, 57% dintre copiii cu părinți cu un nivel de educație scăzut se aflau, în 
2020, în situația de deprivare materială severă, comparativ cu numai 3 din 100 
de copii cu părinți cu nivel de educație ridicat (universitar și post−universitar);
incidența deprivării materiale severe a crescut, în 2020, cu 23% comparativ cu 
anul 2019.

• Diferențele foarte mari între riscul de sărăcie în rândul copiilor cu părinți cu 
nivel de educație scăzut și riscul de sărăcie în rândul copiilor cu părinți cu nivel
de educație ridicat s−au menținut în ultimii10 ani (2010−2020):  totuși, în 2020,  
diferența dintre cele două categorii de copii în ceea ce privește deprivarea
materială severă, raportată la incidența totală în rândul copiilor a atins o cotă
maximă de 252%.

• Educația părinților în România are un impact mai mare asupra bunăstării
materiale a copiilor decât în alte țări ale UE:

• Deprivarea materială în rândul copiilor cu părinți cu educație scăzută, 
era în 2019 − de 46%, de 2.1 ori mai mare comparativ cu media la 
nivelul UE

• Riscul de sărăcie sau excluziune socială în rândul copiilor cu părinți cu 
nivel de educație ridicat era  − în 2019  − de  1.1%, puțin mai scăzut
decât media  de 1.4% la nivelul Uniunii Europene



INDICATORUL EUROSTAT AL RISCULUI DE SĂRĂCIE PERSISTENTĂ–
DEFINIȚIE

• Veniturile sale disponibile echivalente se plasează sub  pragul riscului de sărăcie (i.e. 60% din 
venitul disponibil median la nivel național, corespunzător unui adult echivalent) în anul curent

ȘI

• Veniturile sale disponibile echivalente s-au plasat sub  pragul riscului de sărăcie în cel puțin 2 din 
ultimii 3 ani anteriori anului curent

O persoană se află la risc de SĂRĂCIE PERSISTENTĂ dacă:

Sursa: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Material_deprivation



RISCUL SĂRĂCIEI PERSISTENTE PE GRUPE DE VÂRSTĂ ÎN ROMÂNIA
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• Deși România se plasează, în 2019, pentru toate grupele de 
vârstă deasupra mediei la nivelul UE, riscul sărăciei persistente în 
rândul copiilor din România este de 2.4 ori mai mare decât media 
europeană

• Copiii și tinerii din România sunt categoriile de vârstă cele mai expuse 
riscului de sărăcie persistentă

• Deși pentru copii și tineri riscul sărăciei persistente a scăzut ușor în 2020 
față de 2011, în perioada 2013-2018 incidența riscului de sărăcie 
persistentă a crescut semnificativ



PIB/CAPITA ȘI CONSUMUL POPULAȚIEI

Indicii de volum ai PIB/capita, respectiv ai consumului populației arată raporturile ce există între disponibilul teoretic de resurse ce 
revine unei persoane din PIB și accesul mediu al populației la bunurile și serviciile necesare consumului. În intervalul 2007-2020 

România a înregistrat doar doi ani în care indicii de volum ai PIB/capita au fost mai mari decât indicii de volum ai consumului/capita al 
populației (2009 și 2010). Decalaje mari între i.vol. PIB/capita și i.vol. consum/capita, în favoarea consumului, s-au înregistrat în anii 

2018 (8 i.vol.), 2019 (9 i.vol..) dar și în 2020 (7 i.vol.)

PIB real per capita, 2007-2020 România comparativ cu media UE.27
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RATA INFLAȚIEI ȘI CONSUMUL /CAPITA (PPC)

Rata inflației indică puterea de cumpărare a veniturilor disponibile ale populației. Când rata inflației are valori pozitive, se diminuează 
puterea de cumpărare și accesul populației la bunurile și serviciile de consum. Decalaje mari între rata inflației din România și media 

din UE.27 s-au înregistrat în anii 2009, când rata inflației din România a fost de 18,7 ori mai ridicată decât media pe UE.27, dar și în anul 
2020, când rata inflației din România a fost de 7,7 ori mai mare. Spre deosebire de anul 2009 (când în România s-a înregistrat unul 

dintre cei mai scăzuți indici al volumelor de consum), în 2020 în România s-a înregistrat cel mai ridicat indice al volumelor de consum. 
După 2010, creșterea PIB al României s-a bazat preponderent pe consum și nu pe producerea de valoare adăugată în sfera muncii.
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CONSUMUL ALIMENTAR MEDIU ȘI ECHILIBRUL CALORIC

FAO recomandă ca aportul caloric al omului, indiferent de gen sau stil de viață, să nu fie sub 1800 calorii/locuitor/zi.
Pentru condițiile specifice României se recomandă un aport de 2500-3000 calorii pentru bărbați (în funcție de stilul de 

viață), respectiv, 2000-2500 calorii pentru femei. Pe fondul diminuării treptate a consumului de cereale (populația României excelând la 
acest capitol în Europa) în intervalul 2007-2019, și al tendinței de echilibrare a consumului de alimente cu aport mai ridicat de proteine 

de origine animală, populația României înregistrează un consum caloric relativ echilibrat (cu tendințe ușor excedentare) la nivelul 
mediei naționale.

Consumul alimentar mediu zilnic (în calorii) pe locuitor, populația României în perioada 2007-2020

3393
3455 3450

3400 3390

3283 3302 3321

3464 3462
3500

3549 3550

3100

3150

3200

3250

3300

3350

3400

3450

3500

3550

3600

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aportul de calorii



ÎNZESTRAREA GOSPODĂRIILOR CU BUNURI DE FOLOSINȚĂ ÎNDELUNGATĂ 

Tendințele și dinamica înzestrării cu bunuri de folosință îndelungată a gospodăriilor, ilustrează sensul evoluției standardului de viață al 
unei populații. În România, cu excepția aparatelor audio, toate celelalte categorii de înzestrare cu bunuri de folosință îndelungată au 

crescut ca număr mediu la 100 de gospodării. O creștere a înzestrării mai lentă s-a înregistrat la autoturisme, unde din anul 2007 până 
în 2019, înzestrarea a crescut cu numai 18 autoturisme/100 gospodării ale populației.

Înzestrarea gospodăriilor din România cu bunuri de folosință îndelungată 2007-2019 (Număr mediu la 100 gospodării)
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Cheltuielile bănești totale de consum pe capitole de consum, 2007-2019 (%)

Structura cheltuielilor bănești totale de consum ale gospodăriilor, pe capitole de consum, arată nivelul tensiunilor pe care cheltuielile 
pentru capitolul alimentar îl impune în spațiul celorlalte categorii de cheltuieli de consum ale populației: cheltuielile nealimentare și 

serviciile. În intervalul 2007-2019, în România s-a înregistrat o diminuare a acestor tensiuni, cheltuielile alimentare având o pondere tot 
mai scăzută în totalul cheltuielilor bănești ale populației. Astfel a devenit posibilă creșterea ușoară a ponderii resurselor bănești alocate 

serviciilor și mărfurilor nealimentare, ceea ce per ansamblu, indică o creștere a accesului populației la bunuri și servicii.

* Cheltuieli pentru produse alimentare; ** Cheltuieli pentru mărfuri nealimentare ; *** Cheltuieli pentru plata serviciilor
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Două salarii medii au reușit să acopere trebuințele coșului minim de subzistență pentru familia de 4 persoane, dar a existat un interval, între 1991 și 2005 

cînd nici măcar cu două salarii medii nu a fost posibil, pentru familia de 4 persoane, să-și permită un  coș minim de consum decent. 

Raportul dintre venituri si coșurile de consum decent și de subzistență 
calculate în ICCV, în perioada octombrie 1989 – martie 2020

Sursa de date: Valorile absolute în lei ale salariului mediu net sunt preluate din Anuarul Statistic al Romaniei 1990, 1991,...2020, INSSE. Calculul coșurilor de

consum minim decent și de subzistență în perioada 1989-1999 au fost efectuate de dr.Gh. Barbu, CSI, iar în perioada 2000-2020 de dr. Adina Mihăilescu, CSII.
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Familiile de 4 persoane dispunând de 2 salarii minime plus alocaţiile a 2 copii nu au reuşit niciodată să-şi satisfacă trebuinţele minimului de subzistenţă şi, 

cu atât mai puţin pe cele ale minimului decent . 

Raportul dintre venituri si coșurile de consum decent și de subzistență 
calculate în ICCV, în perioada octombrie 1989 – martie 2020.

Sursa de date: Valorile absolute în lei ale salariului minim net sunt preluate de pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Calculul coșurilor de 

consum minim decent și de subzistență în perioada 1989-1999 au fost efectuate de dr.Gheorghe Barbu, CSI, iar în perioada 2000-2020 de dr. Adina 

Mihăilescu, CSII.
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S5.1 Rata riscului de sărăcie - Definiții - https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Glossary:At-risk-of-

poverty_rate (AROP) 

Elena Zamfir 

S5.2 România: rata riscului de sărăcie 

pe grupe de vârstă 

Rata riscului de sărăcie pe 

grupe de vârstă 

Eurostat [ilc_li02] 

 

Elena Zamfir 

S5.3 România vs. UE: Rata riscului de 

sărăcie pe grupe de vârstă  

Rata riscului de sărăcie pe 

grupe de vârstă 

Eurostat [ilc_li02] Elena Zamfir 

S5.4 Rata riscului de sărăcie în rândul 

copiilor: nivelul de educație al 

părinților contează  

Rata riscului de sărăcie în 

rândul copiilor, în funcție de 

nivelul de educație al părinților  

Eurostat [ilc_li60] Elena Zamfir 

S5.5 Riscul de sărăcie în rândul 

populației ocupate 

Riscul de sărăcie în funcție de 

pragul sărăciei și cea mai 

frecventă activitate în anul 

precedent 

Eurostat [ilc_li04] Elena Zamfir 

S5.6 Riscul de sărăcie sau excluziune 

socială (AROPE) – definiții  

- https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Glossary:At_risk_of_p

overty_or_social_exclusion_(AROPE) 

Elena Zamfir 

S5.7 Indicatorul Eurostat al Deprivării 

materiale și sociale severe 

(SMSD) - definiție 

- https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Glossary:Severe_mater

ial_and_social_deprivation_rate_(SMSD)&stable

=0&redirect=no 

Elena Zamfir 

S5.8 România: Rata riscului de sărăcie 

sau excluziune socială pe grupe de 

vârstă, 2007-2020 

Rata riscului de sărăcie sau 

excluziune socială în funcție 

de vârstă și gen 

Eurostat [ilc_peps01] Elena Zamfir 

S5.9 România vs. UE: Rata riscului de 

sărăcie sau excluziune socială pe 

grupe de vârstă  

Rata riscului de sărăcie sau 

excluziune socială în funcție 

de vârstă și gen 

Eurostat [ilc_peps01] 

 

Elena Zamfir 
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S5.10 AROPE în rândul copiilor din 

România: nivelul de educație al 

părinților contează  

AROPE în rândul copiilor, în 

funcție de nivelul de educație 

al părinților 

Eurostat [ilc_peps60] Elena Zamfir 

S5.11 AROPE în rândul populației 

ocupate: salariații, categoria cea 

mai puternic protejată pe piața 

muncii 

Riscul de sărăcie sau 

excluziune socială în funcție 

de statutul celei mai frecvente 

activități  

Eurostat [ilc_peps02] Elena Zamfir 

S5.12 Indicatorul Eurostat al Deprivării 

materiale severe (SMD) - definiție 

- Sursa https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Glossary 

material_deprivation 

Elena Zamfir 

S5.13 România: Rata deprivării materiale 

severe (SMD) pe grupe de vârstă  

Rata deprivării materiale 

severe în funcție de vârstă și 

gen 

Eurostat [ilc_mddd11] Elena Zamfir 

S5.14 România vs. UE: Incidența 

deprivării materiale severe pe 

grupe de vârstă  

Rata deprivării materiale 

severe în funcție de vârstă și 

gen 

Eurostat [ilc_mddd11] Elena Zamfir 

S5.15 Deprivarea materială severă în 

rândul copiilor din România: 

nivelul de educație al părinților 

contează și în ceea ce privește 

bunăstarea materială  

Deprivarea materială severă în 

rândul copiilor în funcție de 

nivelul de educație al părinților 

Eurostat [ilc_mddd60] Elena Zamfir 

S5.16 Indicatorul Eurostat al riscului de 

sărăcie persistentă – Definiție  

- Sursa https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Glossary:Material_depr

ivation 

Elena Zamfir 

S5.17 Riscul sărăciei persistente pe 

grupe de vârstă în România  

Riscul sărăciei persistente în 

funcție de vârstă și gen 

Eurostat [ilc_li21] Elena Zamfir 

S5.18 PIB/capita și consumul populației PIB/capita (indici de volum) și 

consumul de bunuri și 

servicii/capita (ppc) (indici de 

volum), în România 

comparativ cu media UE.27 

Eurostat, Statistics in focus Author: Lars 

SVENNEBYE 112/2008, GDP per capita, 

consumption per capita and comparative price 

levels in Europe, 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/

Mariana Stanciu 

și Iulian Aldea 
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5584112/KS-SF-08-112-EN.PDF/1525ad79-fd56-

4e13-99fd-07d75cf2f832, 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitVie

wTableAction.do 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=File:Volume_indices_p

er_capita,_2017-2019,_(EU-

27%3D100)_update_December.png 

 

S5.19 Rata inflației, consumul /capita 

(ppc) 

Rata inflației (IAPC – indicele 

armonizat al prețurilor de 

consum) (%) 

 

 

 

 

 

 

Consumul de bunuri și 

servicii/capita (ppc) (indici de 

volum), în România 

comparativ cu media UE.27 

 

Eurostat [TEC00118] 

INS, 2021, CPI Annual data 

series,  https://insse.ro/cms/en/content/cpi-annual-

data-series,  

World inflation.data, 

https://www.inflation.eu/en/inflation-

rates/europe/historic-inflation/hicp-inflation-

europe-2008.aspx 

 

Eurostat, Statistics in focus, Lars SVENNEBYE 

112/2008, GDP per capita, consumption per 

capita and comparative price levels in Europe, 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/

5584112/KS-SF-08-112-EN.PDF/1525ad79-fd56-

4e13-99fd-07d75cf2f832,  

Volume indices per capita, 2018-2020, 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=File:2DeceVolume_ind

ices_per_capita,_2014-2016_(EU-

28%3D100).png, http://appsso.eurostat.ec.europa. 

eu/nui/submitViewTableAction.do, 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

Mariana Stanciu 

și Iulian Aldea 
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explained/index.php?title=File:Volume_indices_p

er_capita,_2017-2019,_(EU-

27%3D100)_update_December.png 

S5.20 Consumul alimentar mediu și 

echilibrul caloric 

Consumul* mediu anual, la 

principalele produse 

alimentare și băuturi pe 

locuitor, România, 2007-2019 

 

Consumul alimentar mediu 

zilnic (în calorii) pe locuitor, 

populația României în perioada 

2007-2020 

 

 

INS, Anuarul statistic al României, 2008-2020 

 

 

 

 

 INS, Anuarul statistic al României, 2008-2020 

 

Mariana Stanciu 

Iulian Aldea 

S5.21 Înzestrarea gospodăriilor cu bunuri 

de folosință îndelungată 

Înzestrarea gospodăriilor din 

România cu bunuri de 

folosință îndelungată 2007-

2019 (Număr mediu la 100 

gospodării) 

 

INS, Anuarul statistic al României, 2008-2020 

 

Mariana Stanciu 

Iulian Aldea 

S5.22 Cheltuielile bănești totale de 

consum pe capitole de consum, 

2007-2019 (%) 

Structura cheltuielilor bănești 

totale de consum ale 

gospodăriilor pe capitole de 

consum, 2007-2019 (%) 

 

INS, Anuarul statistic al României, 2008-2020 

 

Mariana Stanciu 

Iulian Aldea 

S5.23 Raportul dintre venituri si coșurile 

de consum decent și de subzistență 

calculate în ICCV, în perioada 

octombrie 1989 – martie 2020 

Raportul dintre venituri si 

coșurile de consum decent și 

de subzistență calculate în 

ICCV 

Valorile absolute în lei ale salariului minim net 

sunt preluate de pe site-ul Ministerului Muncii și 

Justiției Sociale. Calculul coșurilor de  

consum minim decent și de subzistență în 

perioada 1989-1999 au fost efectuate de 

dr.Gheorghe Barbu, CSI, iar în perioada 2000-

2020 de dr. Adina Mihăilescu, CSII. 

Adina Mihăilescu 

și Iulian Aldea 


