Rata brută a căsătoriei în România
• mai mare mare decât media UE27
• a crescut între 2013 și 2018

Rata brută a divorțurilor în România
• mai mică decât media UE27
• maxim în 2011 și un minim în 2013

Vârsta medie la prima căsătorie în România
• printre cele mai scăzute din UE27 crescând de
la 25.6 ani în 2010 până la 28.3 în 2019 la femei
și de la 29 de ani în 2010 și 31.7 în 2019 la
bărbați)
• creștere constantă între 2010 și 2019

România are un model tradițional de
familie cu un număr ridicat de căsătorii față
de media UE27 și o rată brută a divorțurilor
mai scăzută comparativ cu media UE27E

Viața de familie
Rata brută a căsătoriei (2010 - 2019)
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Scădere a fertilității în România sub limita de
înlocuirea generațiilor după 1990

Începând cu anul 2014 rata fertilității
a crescut peste media UE27

Vârsta medie a mamelor la prima naștere în
România mai mică decât media UE27

Vârsta mamelor la prima naștere a crescut între
2013 și 2019, dar rămâne sub media UE27

Ușoara redresare a fertilității după 2014
datorat
• Politicilor publice adresate familiei
• Paternului tradițional al familiei

Fertilitate
Rata totală a fertilității (2008- 2019)
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Vârsta medie a mamei la prima naștere (2013 - 2019)
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Diferențe de gen pe piața muncii
Femeile tinere și femeile care au în
întreținere copii sunt afectate mai mult
decât bărbații de locuri de muncă mai
precare, cu timp parțial și de o plată
salarială mai mică.
Timpul petrecut în munca din cadrul
gospodăriei influențează rata participării pe
piața muncii și alegerile de carieră, atât în
cazul bărbaților cât și în cazul femeilor.
Diferențele de gen în plata salarială sunt
explicate de supra-reprezentarea femeilor
în industrii care sunt mai slab remunerate,
cum ar fi serviciile de îngrijire, curățenie,
prepararea mâncării sau serviciile de
cazare. Bărbații ocupă locuri de muncă care
sunt preponderent mai bine plătite, în
sectoare înalt calificate precum știință,
tehnologie sau inginerie.
Pozițiile ierarhice din cadrul organizațiilor
influențează nivelul salarizării și diferențele
de gen în plata salarială. La nivelul țărilor
europene, bărbații ocupă în medie cu 10 pp
mai multe poziții de conducere față de
femei.

Rata
ocupării
în
România a crescut atât
în rândul bărbaților, cât
și în rândul femeilor.
Diferențele de gen în
plata salarială la nivelul
UE27 au rămas relativ
constante în perioada
2010-2019.

România se află sub
media europeană în ceea
ce privește rata de
ocupare a femeilor.
Rata diferențelor de gen
în plata salarială din
România este dintre cele
mai mici la nivelul UE27 și
corespunde unei rate
preponderent mai mici a
ocupării femeilor.

Diferențe de gen: Participare politică
Diferența dintre ponderea bărbaților și a femeilor
cu funcții de decizie
din Administrația publică centrală

Ponderea participării la acțiuni civice
în rândul femeilor și al bărbaților

Ponderea femeilor și a bărbaților
în Parlament
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Diferența de gen în ocuparea funcțiilor de decizie în Administrația publică centrală în România
Ø Mult mai mică decât în UE 27.
Ø În favoarea femeilor după 2011.
Ø Fluctuații mari datorate perioadelor de criză economică din anii 2009 și 2010.
Diferența de gen în reprezentarea în Parlamentul României
Ø Mai mare decât în UE27.
Ø S-a diminuat constant din 2007.
Diferența de gen în participarea civică în 2015
Ø România – în favoarea femeilor.
Ø UE27 – în favoarea bărbaților.
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Există premisele creșterii participării
politice a femeilor.

Violența în familie: număr de cazuri și categorii de victime
Evoluția cazurilor de violență în familie înregistrate de DGASPC

Cazurile de violență în familie raportate de
către Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului (DGASPC), reprezintă
numai o parte din numărul real al acestor
fapte.
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Categorii de victime ale violenței în familie înregistrate de DGASPC
Minorii pot fi victime (in) directe ale actelor
de violență petrecute în cadrul familiei.
Femeile sunt mult mai frecvent afectate de
violența în familie, în comparație cu
bărbații.
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Violența în familie
familie: agresori inculpați
Violență
2500

Între anii 2014-2019 numărul inculpaților trimiși
•
Dacă în perioada 2011-2013,
în judecată pentru violență în familie a crescut
numărul inculpaților trimiși în
considerabil.
judecată a fost destul de scăzut,
între anii 2014-2019 acesta a crescut
Schimbările
survenite sunt date în principal de
considerabil.
intrarea în vigoare a NCP, care a înăsprit
modalitatea de reglementare și sancționare a
•
Ca mai sus săgeată
acestor delicte.

Numărul inculpaților trimiși în judecată pentru violență în familie
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Violența în familie – tipuri de relație cu agresorii
Violența în familie este
oricărui membru al familiei.

comisă

asupra

După intrarea în vigoare a NCP se constată
creșteri ale numărului de inculpați trimiși în
judecată pentru cele mai multe categorii de
infracțiuni contra familiei, excepție făcând
numai infracțiunile săvârșite asupra părinților.
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Mortalitatea în exces: efectele pandemiei COVID 19
Mortalitatea în exces reprezintă ponderea deceselor
suplimentare survenite în 2020 și 2021 raportat la media
deceselor din aceeași lună din perioada 2016-2019.
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România: două puncte de maxim, cu valori peste media UE27
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UE27: trei puncte de maxim & amplitudinea cea mai scăzută
în martie – aprilie 2021

•

Mortalitatea în exces în primele 18 luni ale pandemiei COVID 19
(%)
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Eficiența măsurilor de lock down luate de România la
începutul pandemiei (evitarea valului 1 înregistrat de alte țări
UE).
Starea de sănătate precară a populației din România
comparativ cu media UE27
Capacitatea de răspuns a sistemului sanitar din România.
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Dependența demografică a persoanelor vârstnice
Rata de dependență demografică a
persoanelor vârstnice
•

•

Rata dependenței demografice a persoanelor vârstnice
ilustrează raportul dintre persoanele de peste 65 de ani
(în general inactive) și populația curentă de vârstă
activă, între 15 și 64 de ani. Indicatorul este folosit
pentru a măsura procesul de îmbătrânire demografică a
populației și implicațiile pentru schimbările forței de
muncă
În 2020 rata de dependență demografică a persoanelor
vârstnice de 29 plasează România ușor sub media
europeană de 32, însă se înscrie pe o tendință generală
de creștere a îmbătrânirii demografice înregistrate din
2007, când valoarea ei era la 21.5.
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Emigrație și imigrație
România este cunoscută drept o țară de emigrare, dată de
numărul mare de români care trăiesc și muncesc în afara
granițelor țării. Este una dintre cele mai importante țări de
emigrare la nivelul UE.
Pe lângă fluxurile de migranți pe termen lung, pentru care țări
ca Italia și Spania s-au dovedit a fi destinațiile favorite, există și
migrație sezonieră, înalt circulatorie, în domenii ca agricultura.
Aceasta este dificil de cuantificat, din cauza caracterului
temporar și a canalelor variate utilizate de migranți (agenții de
recrutare, rețele personale).
Anul 2019 este situat pe un trend ascendent în ceea ce privește
atât imigrația, cât și emigrația. În acest an, numărul total al
emigranților din România excede numărul total al imigranților
cu aproximativ 30000.
Diferența dintre cele două a fost cea mai mică în 2012 (
aproximativ 3000), și cea mai mare în 2016-2018 (în jur de
70000).
Majoritatea migranților în și din România sunt de cetățenie
română, urmați, ca pondere, de cetățenii țărilor din afara UE.

Principalele destinații de emigrație din România
Numărul de persoane care au emigrat din România în perioada 2014 - 2019
(în mii)

Emigrarea românilor în țările OCDE în anul 2019
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Rata actuală a migrației
nete pentru România în
2021 este de -1,985 la
1000 de locuitori, ceea
ce reprezintă o scădere
de 23,15% față de 2020.
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An

Număr

2014

172.90

2015

194.50

2016

207.60

2017

242.20

2018

231.60

2019

229.50

Rata migrației nete pentru România în
2020 a fost de -2,583 la 1000 de
locuitori, o scădere de 18,8% față de
2019.

La 1 ianuarie 2020 populaţia
rezidentă a fost de 19 318 mii
persoane, în scădere cu 96,5 mii
persoane faţă de 1 ianuarie 2019.

Sursă: Anualrul statistic (2020), Institutul Național de Statistică, p. 51

Traficul de persoane
În anul 2019, Agenția Națională Împotriva
Traficului de Persoane din România a raportat
un număr de 698 supraviețuitori ai traficului
de personae din toate cazurie curente de la
acea dată
Supraviețuitorii descoperiți reprezintă numai
un mic procent din numărul efectiv al
traficului de persoane.

Victimele din România anului 2019 provin din
50.2% din mediul urban și 46.1% din mediul
rural, restul din alte zone din afara României.

Numărul victimelor traficului de persoane din România în perioada 2014 2019 (în mii)

Ø Majoritatea victimelor au
fost recrutate prin contact
direct 85.5%, iar 10.3% prin
mediul online.
Ø 45.5% dintre vicimte au
avut o relație directă cu
recrutorul (cunoștințe, rude,
relații interpersonale)

Din anul 2019, 84,5% sunt femei și 13,5%
sunt bărbați
Sursă: Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane 2015 - 2020

An

Număr

Forme de exploatare

2015

881

489 (exploatare sexuală); 236
(forță de muncă); 156 alte forme.

2016

757

530 (exploatare sexuală); 132
(forță de muncă); 95 alte forme.

2017

663

518 (exploatare sexuală); 115
(forță de muncă); 30 alte forme.

2018

498

279 (exploatare sexuală); 89 (forță
de muncă); 130 alte forme.

2019

699

603 (exploatare sexuală); 76 (forță
de muncă; 20 alte forme.

2020

552

426 (exploatare sexuală)
96 (forță de muncă); 30 alte
forme.

75,2% au fost
victime ale
exploatărilor
sexuale, 16,5%
au fost victime
obligate să
muncească la
negru, 5,9% au
fost victime ale
violenței, 2.9%
au fost victime
puse să
cerșească, 0,4%
au fost victime
ucise în crimă
organizată.

Delincvența juvenilă: inculpați trimiși în judecată și condamnați definitiv
Inculpați minori trimiși în judecată

În perioada 2014-2019 se constată un efect de
platou, cu o valoare mai mică în comparație cu
anii 2007-2013, în contextul încadrării diferte a
unor delicte conform Noului Cod penal (NCP,
2014).
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Minori condamnați definitiv de instanțele judecătorești pe tipuri de pedepse
Dacă până la intrarea în vigoare a NCP, numărul de
minori a scăzut semnificativ, în anii care au urmat
trend-ul a fost mai moderat.
În 2016-2019, au fost pronunțate de către
instanțele judecătorești mai multe măsuri
privative de libertate (1.702 persoane) decât
măsuri neprivative de libertate (1.535 persoane).

6000
5000
4000
3000

Noul Cod penal
Vechiul Cod penal

2000
1000
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Delincvența juvenilă: condamnați în centre educative și penitenciare
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Minori condamnați definitiv aflați în centre educative
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În primii trei ani (2015-2018) de la intrarea în
vigoare a NCP, au fost înregistrate creșteri ale
numărului de minori custodiați în centre
educative.

250
200
150

Noul Cod penal

100

Vechiul Cod penal

50
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Minori condamnați definitiv aflați în penitenciare
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În cazul minorilor custodiați în penitenciare, se
constată o scădere semnificativă a numărului
acestora, imediat după intrarea în vigoare a NCP.
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Infracțiuni contra vieții
2,5

În ultimul deceniu, la nivel european, rata
omorului a scăzut constant.
În RO, rata medie a omorului a fost de 1,64.
Lituania (5,83), Letonia (4,42) şi Estonia
(3,99) înregistrează cele mai mari rate din
UE.

Rata omorului
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La polul opus se află Islanda (0,58), Elveţia
(0,61) și Slovenia (0,68).
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Rata tentativei de omor
În RO, rata medie a tentativei de omor a
fost de 2,35.
Ţările cu cele mai scăzute rate din UE sunt
Irlanda (0,26), Polonia (0,59) și Letonia
(0,66).
Statele cu cele mai ridicate rate din UE sunt
Olanda (19,26) şi Luxemburg (15,08).
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