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Cuvânt înainte 
 
 

„Sănătatea este capabilitatea de a iubi și de a munci” 
                  

                                      Sigmund Freud 
 

Lucrarea Femeile şi bărbaţii: parteneriat de muncă şi viaţă este o publicaţie care prezintă o analiză 

comparativă a fenomenelor care reflectă viața socială şi economică din România, din perspectiva 

de gen, într-o varietate de domenii: fenomene demografice, sănătate, educație, ocuparea forței de 

muncă, câștiguri salariale și alte venituri ale populației. Ediţia de față a lucrării îşi propune o 

examinare detaliată a stării de sănătate a populației din țara noastră. 

Anul 2020 poartă stigmatul pandemiei Coronavirus. Este momentul în care toată atenția omenirii 

se îndreaptă către starea de sănătate a populațiilor lumii și către sistemele de sănătate care le 

susțin, prin resursele umane și financiare alocate, dar și prin modul de organizare și infrastructura 

disponibilă.  

Sănătatea este o prioritate importantă și pentru europeni, care se așteaptă să aibă o viață lungă și 

sănătoasă, să fie protejați împotriva bolilor și accidentelor și să primească asistență medicală 

adecvată. Atenția Uniunii Europene se îndreaptă, în principal, către organizarea și furnizarea 

serviciilor de sănătate și a asistenței medicale în statele membre, dar și asupra unor subiecte mai 

noi, cum ar fi de exemplu, protecția consumatorilor (probleme de siguranță alimentară), siguranța 

la locul de muncă, politicile de mediu sau sociale. 

Sănătatea este definită ca o stare optimă a individului, însă viața sănătoasă nu are o singură 

rețetă. Unele persoane cred că mișcarea zilnică și gândirea pozitivă sunt apanajul unei stări bune 

de sănătate. Alte persoane cred că medicamentele, sau dimpotrivă, alimentele sănătoase. Ceea 

ce se cunoaște cu siguranță, pentru menținerea unei stări bune de sănătate, este faptul că 

promovarea unui stil de viață sănătos și prevenția sunt mai bune decât terapia, așa încât 

sănătatea trebuie permanent menținută în condiții optime, în fiecare moment din viața unei 

persoane. Primul semn perturbator pe care un organism îl declanșează ar trebui să ne aducă 

atenţia principală spre noi înşine şi evident, semnalat medicului de familie, cu scopul de prevenire 

a apariției bolilor și diagnosticarea lor timpurie. Atunci când se vorbește de prevenție, cu toții 

realizăm importanța ei: cu cât suntem mai atenți cu sănătatea noastră, fie ea fizică, psihică sau 

emoţională, cu atât avem șanse mai mari să ducem o viață mai lungă și mai sănătoasă.  

Statistica oficială din România pune la dispoziția utilizatorilor un set cuprinzător de indicatori din 

domeniul sănătății, într-o concepție complet armonizată cu metodologiile statisticilor Uniunii 

Europene. Indicatori precum speranța de viață sănătoasă, incidența celor mai frecvente boli, 

resursele sistemului național de sănătate, dar și cei legați de percepția populației privind starea de 

sănătate, consumul de servicii medicale și medicamente și factorii determinanți ai stării de 

sănătate, sunt indicatori care au la bază date statistice colectate din diferite surse, dar care, puse 
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în comun și printr-o analiză detaliată, pot descrie starea de sănătate a populației României și a 

mecanismelor prin care aceasta poate fi îmbunătățită. 

În ceea ce privește tematica principală a lucrării Femeile şi bărbaţii: parteneriat de muncă şi viaţă, 

abordarea diferențelor dintre femei și bărbați, statistica sănătății reflectă unele discrepanțe. De 

exemplu, femeile tind să trăiască mai mult, însă bărbații se bucură de o stare de sănătate mai 

bună. 

Semnul egalității nu va putea fi niciodată pus între cele două sexe, chiar și atunci când bărbaţii şi 

femeile se bucură de aceleaşi drepturi şi oportunităţi ale vieții sociale, inclusiv de participare cu 

șanse egale pe piața muncii şi de aceeași putere decizională. Aspiraţiile, necesităţile şi modelele 

lor de comportament rămân diferite, dar cu un potenţial de a se completa reciproc, însă acestea 

trebuie valorizate şi susţinute în mod echitabil. De aici rezultă şi necesitatea unei viziuni obiective a 

fenomenelor sociale și economice care sunt generate de diferențele de gen. Acurateţea şi rigoarea 

statistică oferă cadrul fundamental, de referinţă, pentru elaborarea celor mai adecvate programe şi 

politici care au ca element central omul, indiferent de caracteristicile sale de gen sau de alte criterii 

socio-demografice și economice. 

Deși lucrarea de față nu surprinde perioada pandemiei, un capitol principal al lucrării Femeile şi 

bărbaţii: parteneriat de muncă şi viaţă, ediția 2020, dedicat integral analizei stării de sănătate a 

populației din România, își găsește pe deplin menirea. 

Tudorel Andrei

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică 
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1. Evaluarea stării de sănătate a populației –
premisă a dezvoltării sociale 

Anul 2020 reprezintă momentul în care spirala economiilor lumii și-a încetinit ritmul sub impactul 
șocului produs de epidemia cauzată de coronavirus. Statele membre ale Uniunii Europene au 
adoptat deja măsuri bugetare, politice și de asigurare a lichidității financiare, pentru a spori 
capacitatea sistemelor lor de sănătate, deoarece au înțeles că dificultatea crizei de sănătate este 
legată de incertitudinile privind dimensiunea, durata și intensitatea manifestării acesteia.  

În România, accesul populației la serviciile de îngrijire a sănătăţii prezintă încă neajunsuri, dar și 
decalaje între diferite subcategorii de populație, care sunt generate de subfinanțarea sistemului de 
sănătate sau finanțarea ineficientă, de (non)existenţa şi distribuţia infrastructurii sanitare, de 
resursele umane şi financiare disponibile. Distanţa prea mare până la o clinică specializată, costurile 
prea mari sau listele de aşteptare prea lungi, pun încă obstacole serioase în calea tratării afecţiunilor 
populaţiei.  

În esență, un nivel de bunăstare ridicat al populației unei țări se reflectă într-o stare de sănătate mai 
bună și într-o mai bună acoperire a nevoilor medicale, pe orice căi s-ar produce aceasta. Tocmai de 
aceea, este momentul în care statisticile oficiale să devină cele mai importante pietre de temelie în 
luarea deciziilor politice, deoarece persistența crizei sanitare actuale accentuează riscurile privind 
sănătatea populației, iar comensurarea fenomenelor socio-economice de impact trebuie făcută 
exclusiv pe baza datelor oficiale.  

Deși lucrarea de față nu surprinde perioada pandemiei, un capitol principal al lucrării Femeile și 
bărbații – Parteneriat de muncă și viață, ediția 2020, dedicat integral analizei stării de sănătate a 
populației din România, își găsește pe deplin menirea. Așadar, datele statistice prezentate în acest 
capitol, referitoare la anul 2019, sunt sursa unei mai bune înţelegeri și conştientizări la nivel de individ 
a principalilor factori determinanţi ai bolilor, dar și a rolului și responsabilităţii fiecărei persoane în a 
adopta comportamente sănătoase, a măsurilor cu caracter preventiv care pot contribui la menţinerea 
unei cât mai bune stări de sănătate pe parcursul vieţii și, implicit, a capacitaţii şi productivităţii 
membrilor comunităţii, a societăţii în ansamblul ei.  

Analiza datelor statistice privind sănătatea populației, rezultate din cercetarea statistică selectivă 
denumită Ancheta asupra sănătății realizată prin interviu (SANPOP), reflectă, între alte caracteristici 
ale stării de sănătate a populației din anul 2019, și perspectiva de gen, diferențele dintre femei și 
bărbați privind profilul determinanţilor stării de sănătate (caracteristici individuale, factori socio-
economici, comportamentali, din mediul fizic de viaţă şi de muncă), însă ameliorarea situațiilor 
nefavorabile revine, cu precădere, specialiştilor în domeniul sănătăţii. De asemenea, capitolul 
surprinde și comparații cu situația stării de sănătate a populației din anii 2008 și 2014, momentele 
de timp când cercetarea statistică de acest tip a fost realizată în România. 
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1.1 Sănătatea populației și dezvoltarea socială 

În concepția Organizației Mondiale a Sănătății – „Sănătatea reprezintă o stare de bine completă, 
fizică, psihică și socială, și nu reprezintă doar absența unei boli sau a unei infirmități”. Prevenția, 
cunoscută și sub numele de medicină preventivă sau profilaxie, constă în acele măsuri luate pentru 
prevenirea bolilor, în contrast cu tratarea lor.  
Orice stat își propune să aibă o naţiune cu oameni sănătoşi şi productivi, prin accesul la servicii 
preventive, de urgenţă, curative şi reabilitare de calitate, în condiţiile utilizării eficace şi eficiente a 
resurselor disponibile şi a promovării unor standarde cât mai înalte şi a bunelor practici.  
În România se fac eforturi pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor medicale furnizate 
populației, pentru asigurarea calității la nivelul structurilor sistemului de sănătate. 

Starea de sănătate a populației unei națiuni, alături de nivelul de educație, reprezintă sursa 
dezvoltării capitalului  social al țării. De asemenea, sănătatea populației asigură o forță de muncă 
eficientă și facilitează  dezvoltarea  economică. 

1.2 Prezentarea generală a cercetării statistice 

Cercetarea statistică selectivă, denumită Ancheta asupra sănătății realizată prin interviu (SANPOP), 
reprezintă implementarea în sistemul statistic românesc a Anchetei Europene de Sănătate prin 
Interviu (EHIS).  
Prima anchetă europeană de sănătate realizată în conformitate cu o metodologie statistică unitară 
elaborată de Eurostat s-a desfășurat în perioada 2008-2009, iar în perioada 2013-2015, la nivelul 
statelor membre ale Uniunii Europene, s-a desfășurat a doua Anchetă europeană de sănătate prin 
interviu pe baza unei metodologii europene revizuite de Eurostat, dar și pe baza unui cadru legislativ 
european, Regulamentul (UE) nr.141/2013 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) 
nr.1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la 
sănătatea publică, precum și la sănătatea și siguranța la locul de muncă, în ceea ce privește 
statisticile bazate pe Ancheta europeană de sănătate realizată prin interviu (EHIS). A treia Anchetă 
europeană de sănătate prin interviu s-a desfășurat în anul 2019 în toate statele Uniunii Europene, 
conform prevederilor Regulamentului (UE) 2018/255 al Comisiei de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește 
statisticile bazate pe Ancheta europeană de sănătate realizată prin interviu (EHIS) și a metodologiei 
europene revizuite. 

1.2.1 Obiectivele cercetării 

Ancheta de sănătate realizată prin interviu (SANPOP) constituie o sursă eficientă şi flexibilă de 
informaţii cu privire la starea de sănătate a populaţiei. Ancheta îşi propune, pe lângă evaluarea stării 
de sănătate a populaţiei, să evidenţieze morbiditatea individuală (bolile cronice), consumul de 
servicii medicale (contactarea medicului de familie, a unui medic specialist sau stomatolog, 
recurgerea la medicina alternativă, internarea într-un spital) şi consumul de medicamente.  

În acelaşi timp, ancheta SANPOP oferă posibilitatea relevării legăturii dintre starea de sănătate a 
populaţiei şi anumiţi factori demo-socio-economici (sex, vârstă, stare civilă, statut profesional, 
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ocupaţie etc.), de mediu (condiţiile de locuit) sau de comportament care au impact direct asupra 
sănătăţii (comportamentul privind dieta, consumul de tutun, de băuturi alcoolice, desfăşurarea unor 
activităţi sportive sau fizice). Astfel, ancheta presupune colectarea unei game diverse de informaţii 
pe care sursele de date existente în prezent nu le pot asigura, cum sunt, de exemplu, cele referitoare 
la starea sănătăţii persoanelor care nu apelează la serviciile medicale, precum şi identificarea 
tipurilor de boli care nu au intrat în atenţia serviciilor medicale.  

Una dintre problemele importante abordate de anchetă o constituie autoevaluarea stării de sănătate 
şi a limitării activităţilor obişnuite din cauza problemelor de sănătate, doi indicatori de bază pentru 
evaluare și planificare în sănătatea publică. 

Informaţiile provenite din această anchetă sunt fundamentale pentru elaborarea politicilor de 
protecţie socială (reflectând cu exactitate numărul de persoane cu incapacitate pe termen lung, 
prevalența pentru unele boli cronice etc.), de sănătate publică (în alocarea resurselor şi a fondurilor 
pentru imunizări sau teste preventive pentru unele tipuri de cancer cu incidență mare, în adoptarea 
diverselor măsuri profilactice), fiind utile şi în conturarea tabloului stării de sărăcie.  

Informaţiile colectate prin ancheta de sănătate, alături de cele colectate prin anchetele statistice 
realizate în domeniul sanitar şi a altor surse administrative constituie baza acţiunilor viitoare de 
ameliorare a stării de sănătate a populaţiei. 

În concluzie, această anchetă privind sănătatea populaţiei constituie o sursă eficientă şi flexibilă de 
informaţii cu privire la o serie de indicatori ai stării de sănătate a populaţiei. 

1.2.2 Sfera de cuprindere şi unitatea de observare  

Ancheta de sănătate realizată prin interviu se adresează gospodăriilor private ale populaţiei şi 
acoperă toate persoanele de cetăţenie română, fără cetăţenie sau de cetăţenie străină cu reşedinţa 
obişnuită în centrele de cercetare selectate.  

Reședință obișnuită înseamnă locul în care o persoană își petrece în mod normal perioada de odihnă 
zilnică, independent de absențele temporare în scopul recreerii, al vacanței, al vizitelor la prieteni și 
rude, al afacerilor, al tratamentului medical sau al pelerinajelor religioase.  

Se consideră că au reședință obișnuită în centrul de cercetare numai persoanele care:  

(a) au locuit la adresa/în gospodăria din centrul de cercetare o perioadă neîntreruptă de cel 
puțin 12 luni înainte de data de referință; sau  

(b) au sosit la adresa/în gospodăria din centrul de cercetare în cursul celor 12 luni care 
precedă data interviului, cu intenția de a rămâne pentru cel puțin un an.  

În cazul în care nu se pot determina circumstanțele menționate la litera (a) sau (b), „reședință 
obișnuită” înseamnă locul de reședință legal sau înregistrat. 

În eşantion s-au inclus gospodăriile din locuinţele permanente (inclusiv unităţi locuite din necesitate) 
repartizate în centrele de cercetare din toate judeţele ţării, cuprinzând proporţional gospodării din 
mediul urban şi rural. 

Au făcut obiectul înregistrării toţi membrii acestor gospodării private care au avut reşedinţa obişnuită 
la adresa locuinţei din eşantion.  
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Nu au intrat în sfera de cercetare persoanele care locuiau permanent în unităţi de locuit în comun  
(cămine de bătrâni, unități rezidențiale pentru persoane cu dizabilități, cămine pentru muncitori etc.), 
precum şi persoanele care aveau reşedinţa obişnuită pentru 12 luni sau mai mult în altă localitate 
(din ţară sau din străinătate) și nici persoanele din gospodării colective, precum spitale, penitenciare, 
cazărmi, instituții religioase, pensiuni sau hosteluri.   

Gospodăriile private ale populației  

Unitatea de observare a constituit-o gospodăria privată, care s-a definit astfel: 

- gospodărie formată dintr-o singură persoană, în cazul în care o persoană locuiește singură 
într-o unitate de locuit separată sau care ocupă, în calitate de chiriaș, una sau mai multe 
camere separate dintr-o unitate de locuit, dar care nu formează împreună cu ceilalți ocupanți 
ai unității de locuit o gospodărie multiplă, așa cum este definită mai jos; sau 

- gospodărie multiplă, adică un grup de două sau mai multe persoane care se asociază 
pentru a ocupa o unitate de locuit, în totalitate sau parțial, și pentru a achiziționa în comun 
alimente și eventual alte produse de primă necesitate. Membrii grupului își pot pune în comun 
veniturile, pot avea un buget comun și pot împărți cheltuielile într-o măsură mai mare sau 
mai mică.   

Alegerea gospodăriei ca unitate de observare se justifică şi prin faptul că utilizarea serviciilor de 
sănătate este asociată cu caracteristicile gospodăriei.  

1.2.3 Metoda de înregistrare a datelor 

Înregistrarea datelor în chestionare s-a facut prin interviu faţă-în-faţă, rolul principal revenind 
operatorului de interviu, care nu este un specialist pe probleme medicale. Acesta s-a deplasat în 
gospodăriile din locuințele selectate în anchetă şi cu ajutorul întrebărilor directe, adresate fiecărui 
membru al unei gospodării (cu excepţia persoanelor sub 15 ani), a înscris informaţiile în 
chestionarele anchetei: chestionarul gospodăriei, chestionarele individuale pentru adulţi (persoane 
de 15 ani şi peste) şi chestionarele individuale pentru copii (persoane sub 15 ani).  

Pentru câteva subiecte sensibile adresate adulţilor (referitoare la consumul de tutun şi alcool), datele 
s-au completat direct de respondenţi, prin auto-completare, într-un chestionar separat. 
Pentru persoanele sub 15 ani datele au fost furnizate de către o persoană adultă din cadrul 
gospodăriei (pe cât posibil acestea au fost mamele copiilor, întrucât sunt persoanele cele mai în 
măsură să ofere informaţii corecte despre copii şi doar în absenţa acestora, informaţiile au fost 
furnizate de tații copiilor sau de alte persoane adulte din gospodării, care cunosc bine starea de 
sănătate a copiilor, de exemplu, unii părinți, de obicei tații, au putut desemna ca bunicile care stau 
de obicei cu copii să fie cele care să răspundă la interviu). 

1.2.4 Perioada de înregistrare 

În anul 2019, ancheta asupra sănătăţii SANPOP s-a realizat în lunile septembrie, octombrie şi 
noiembrie pe parcursul a două săptămâni, în fiecare din aceste 3 luni (respectiv 16-29 septembrie, 
14-27 octombrie şi 14-27 noiembrie).  
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1.2.5 Perioada de referinţă 

Întrebările din chestionar s-au referit la perioade de timp diferite, stabilite în funcţie de perioada de 
reamintire care a putut fi solicitată respondenţilor pentru a furniza informaţii cât mai corecte pentru 
fiecare tip de problemă în parte. 

Un prim tip de întrebări au avut caracter general și s-au referit la cum se auto-evaluează sau ce 
consideră că pot să facă în mod obişnuit respondenţii (de exemplu cum consideră că au starea 
generală a sănătăţii, ce dietă consideră că urmează etc.). 

Un alt tip de întrebări au avut ca perioadă de referinţă momentul interviului sau altul cât mai apropiat 
de acesta (cazul întrebărilor referitoare la înălţime, greutate, consumul de tutun etc.). 

Se consideră că pentru anumite subiecte, pentru a evita imposibilitatea rememorării unor 
evenimente minore, perioada de referinţă trebuie să fie cât mai scurtă.  

Astfel, unele întrebări s-au referit la ultimele 2 săptămâni care s-au încheiat cu o zi înaintea zilei în 
care a avut loc interviul (de exemplu întrebările referitoare la consumul de medicamente).  

Pentru activităţile fizice desfăşurate de respondent în timpul liber s-a folosit o perioadă de referinţă 
de o săptămână obişnuită. Chestionarele au inclus şi întrebări care au vizat perioade mai lungi de 
timp: ultimele 12 luni (anterioare interviului), ultimii 3 ani sau chiar ultimii 5 sau 10 ani.  

În cazul întrebărilor referitoare la utilizarea serviciilor medicale s-au folosit mai multe perioade de 
referinţă: internările s-au referit la ultimele 12 luni, apelarea la medic (de familie, specialist sau 
stomatolog) pentru o consultație s-au referit la diferite perioade 3 luni, 6 luni sau 12 luni.  

1.2.6 Organizarea anchetei - eşantionul anchetei  

Ancheta s-a realizat pe un eşantion aleator de 9504 de locuinţe. Planul de sondaj al anchetei asupra 
sănătăţii a fost unul în două trepte.  

1.3 Caracteristici ale stării de sănătate a populaţiei din România în anul 2020 

În această secțiune a lucrării se prezintă profilul populației din România, din perspectiva 
caracteristicilor care reflectă starea generală de sănătate, la nivel național, caracterizată prin 
indicatori statistici precum: percepția sănătății, consumul de servicii medicale și de medicamente. 
Analiza este completată de o serie de factori care au influență favorabilă sau nefavorabilă asupra 
stării de sănătate a populației, ca de exemplu consumul de tutun sau de alcool.  
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1.3.1 Percepţia sănătăţii 

Evaluarea propriei stări de sănătate, limitările în desfăşurarea activităţilor zilnice impuse de starea 
de sănătate, accesul la serviciile de îngrijire a sănătăţii, reprezintă câteva repere în monitorizarea şi 
descrierea stării de sănătate a unei populaţii, la nivel naţional. Starea de sănătate percepută, deși 
conține elemente subiective de măsurare, reprezintă un indicator important în evaluarea sănătății 
unei populații. În cazul cercetării statistice SANPOP, pentru declararea stării individuale de sănătate, 
s-au utilizat categorii de răspuns ordonate descrescător, pe o scală de la 5 la 1. Astfel, fiecare individ 
din eșantion a declarat starea proprie de sănătate ca fiind: Foarte bună, Bună, Satisfăcătoare, Rea, 
Foarte rea. 

În anul 2019, în România, 74,8% din populaţia rezidentă considera că are o stare de sănătate bună 
sau foarte bună, 19,1% aprecia că starea de sănătate proprie este satisfăcătoare, iar 6,1% din totalul 
populaţiei percepea o stare de sănătate rea sau foarte rea. Pe sexe, există diferenţe referitoare la 
percepţia stării de sănătate. Astfel, ponderea bărbaţilor care consideră că au o stare de sănătate 
bună și foarte bună (78,5%) este mai mare comparativ cu cea a  femeilor (71,1%). 

Fig.1.1  Populația rezidentă după starea de sănătate declarată, pe sexe, în anul 2019*) (%)

*) Date provizorii. Datele finale vor fi disponibile în data de 15 martie 2021 în publicația Starea de sănătate a populației din România 

Sursa: INS, Ancheta de sănătate realizată prin interviu (SANPOP) 

Aşa cum se așteaptă deja, starea de sănătate bună și foarte bună se deteriorează odată cu vârsta, 
iar percepţia unei stări de sănătate satisfăcătoare, rea sau foarte rea se accentuează la persoanele 
mai în vârstă. Astfel, dacă analizăm comparativ grupele extreme de vârstă, ponderea copiilor cu 
vârsta sub 15 ani care au o stare de sănătate bună și foarte bună este de 97,7%, iar ponderea 
persoanelor de 75 ani şi peste cu stare de sănătate bună și foarte bună este de numai 10%. 
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Fig.1.2  Populația rezidentă, după starea de sănătate declarată, pe grupe de vârstă, în anul 2019*) (%)

*) Date provizorii. Datele finale vor fi disponibile în data de 15 martie 2021 în publicația Starea de sănătate a populației din România 

Sursa: INS, Ancheta de sănătate realizată prin interviu (SANPOP) 

Persoanele cu cea mai precară stare de sănătate sunt femeile de 75 ani și peste, 37,4% dintre 
acestea declarând că au o stare de sănătate rea sau foarte rea şi persoanele din aceeași grupă de 
vârstă din mediul urban (36,0%).  

1.3.2 Consumul de servicii medicale 

Măsurarea consumului de servicii medicale, în sensul anchetei SANPOP, se realizează pe baza 
numărului de persoane care au consultat un medic într-o anumită perioadă de timp, și se prezintă 
sub formă de pondere a populației care a apelat la anumite servicii medicale în totalul populației 
rezidente exprimată procentual, cum ar fi de exemplu: (1) ponderea populației rezidente care a 
apelat la medicul de familie sau la un medic de medicină generală, (2) ponderea populației rezidente 
care a apelat la un medic specialist sau chirurg, (3) ponderea populației rezidente care a apelat la 
medicul stomatolog sau ortodont, în ultimele 12 luni precedente interviului, dar și pe baza numărului 
mediu de consultații efectuate de medici. Toți indicatorii sunt construiți astfel încât să reflecte și 
anumite caracteristici ale populației (de ex.: genul, grupa de vârstă, mediul de rezidență). 

Servicii medicale oferite de medicul de familie sau de un medic de medicină generală  

Consultațiile la medicul de familie sau la medicul de medicină generală reprezintă cel mai frecvent 
tip de serviciu medical oferit populației. În anul 2019, peste jumătate din populația rezidentă din 
România (51,1%), adică 9,89 milioane de persoane a menționat că în ultimele 12 luni precedente 
interviului a beneficiat de consultul unui medic de familie sau de medicină generală.  
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În general, populația feminină deține o pondere superioară în ceea ce privește consumul de servicii 
medicale. Din totalul populației rezidente care a menționat că în ultimele 12 luni precedente 
interviului a apelat la medicul de familie sau la un medic de medicină generală, 56,1% sunt femei. 

Numărul mediu de consultații acordate unei persoane de medicul de familie sau de medicină 
generală, în ultimele 12 luni precedente interviului, se plasează între 2 și 5 vizite, numărul de vizite 
crescând direct proporțional cu vârsta. Bărbații au efectuat, în medie, 3,3 vizite, iar femeile au 
efectuat, în medie, 3,6 vizite pe an. 

Din perspectiva numărului de consultații, se observă că cea mai mare parte a populației rezidente 
(78,2%) a primit de la medicul de familie sau de medicină generală 1-4 consultații pe an, afirmația 
fiind valabilă atât pentru bărbați, cât și pentru femei. 

Fig.1.3  Populația rezidentă care a apelat la medicul de familie sau la un medic de medicină generală 
în ultimele 12 luni precedente interviului, după numărul de consultații primite, pe sexe, în 
anul 2019*) (%)

*) Date provizorii. Datele finale vor fi disponibile în data de 15 martie 2021 în publicația Starea de sănătate a populației din România 

Sursa: INS, Ancheta de sănătate realizată prin interviu (SANPOP) 

Cel mai adesea, la medicul de familie sau de medicină generală apelează persoanele mai în vârstă. 
De exemplu, în grupele de vârstă 65-74 ani și 75 ani și peste, ponderile celor care au vizitat medicul 
de familie sau un medic generalist au fost de 78,5%, respectiv 86,8%. La polul opus se află tinerii 
de 15-24 ani, care frecventează mult mai puțin cabinetul medicului de familie sau de medicină 
generală (28,3%). 

Servicii medicale oferite de medicul specialist sau chirurg   

În anul 2019, o cincime din populația rezidentă a precizat că în ultimele 12 luni precedente interviului 
a primit consultații de la medici specialiști, inclusiv chirurgi. Persoanele de sex feminin au beneficiat 
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într-o măsură mai mare de o consultație a unui medic specialist, în comparație cu persoanele de sex 
masculin (22,8%, față de 16,9%, din totalul populației rezidente).  

Raportul superior pe care îl dețin femeile, comparativ cu bărbații care au apelat la medicul specialist 
sau chirurg în ultimele 12 luni precedente interviului, se menține pentru toate grupele de vârstă, mai 
puțin pentru copii de 0-14 ani. Pentru populația tânără în vârstă de 15-24 ani și 
25-34 ani, numărul femeilor care apelează la medicul specialist sau chirurg este de două ori mai 
mare decât al bărbaților. 

Tab.1.1  Populația rezidentă care a apelat la medicul specialist sau chirurg în ultimele 12 luni 
precedente interviului, pe sexe și grupe de vârstă, în anul 2019*) (persoane) 

Grupa de vârstă Masculin Feminin 
Raport 

M/F 
  0-14 ani 187178 159054 1,2 
15-24 ani 44471 92901 0,5 
25-34 ani 82769 169889 0,5 
35-44 ani 163796 230757 0,7 
45-54 ani 205910 254065 0,8 
55-64 ani 316176 399220 0,8 
65-74 ani 344548 478601 0,7 

75 ani şi peste 249343 471633 0,5 

*) Date provizorii. Datele finale vor fi disponibile în data de 15 martie 2021 în publicația Starea de sănătate a populației din România 

Sursa: INS, Ancheta de sănătate realizată prin interviu (SANPOP) 

Ca și în cazul medicilor de familie și de medicină generală, cea mai mare parte a populației rezidente 
(92,1%) a efectuat la medicul specialist sau chirurg 1-4 vizite pe an, atât bărbații, cât și femeile, însă 
la nivel național, specialiștii acordă, în medie, două consultații fiecărei persoane. 

Fig.1.4  Populația rezidentă care a apelat la medicul specialist sau chirurg în ultimele 12 luni 
precedente interviului, după numărul de consultații primite, pe sexe, în anul 2019*) (%)

*) Date provizorii. Datele finale vor fi disponibile în data de 15 martie 2021 în publicația Starea de sănătate a populației din România 

Sursa: INS, Ancheta de sănătate realizată prin interviu (SANPOP) 
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Numărul persoanelor din mediul urban care au apelat la un medic specialist sau chirurg a fost de 
1,5 ori mai mare decât al celor din mediul rural. Pentru toate grupele de vârstă se menține 
superioritatea mediului urban în ceea ce privește numărul de persoane care au apelat la un medic 
specialist sau chirurg în ultimele 12 luni precedente interviului. În cazul persoanelor de 45-54 ani, 
populația urbană care a consultat un medic specialist sau chirurg a fost de două ori mai mare, 
comparativ cu cea rurală. 

Servicii medicale oferite de medicul stomatolog sau ortodont 

În decurs de 12 luni precedente interviului, 20,7% din populaţia rezidentă de 3 ani și peste a vizitat 
cabinetul unui medic stomatolog sau ortodont (20,2% pentru populația masculină şi 21,1% pentru 
populația feminină). 
Media vizitelor la stomatolog sau ortodont crește, în general, odată cu vârsta, până la vârsta de 55 
ani când valoarea indicatorului scade.  

Fig.1.5  Numărul mediu de vizite la medicul stomatolog sau ortodont în ultimele 12 luni precedente 
interviului, pentru populația rezidentă de 3 ani şi peste, pe sexe, în anul 2019*) (număr mediu 
vizite/persoană) 

*) Date provizorii. Datele finale vor fi disponibile în data de 15 martie 2021 în publicația Starea de sănătate a populației din România 

Sursa: INS, Ancheta de sănătate realizată prin interviu (SANPOP) 

Vizita la medicul stomatolog ar trebui să fie un obicei efectuat cu regularitate, la 6 luni, pentru control 
și pentru depistarea anumitor probleme incipiente. În România, atât femeile, cât bărbații din toate 
grupele de vârstă au efectuat în anul 2019, cel mai frecvent, între una și patru vizite la cabinetul unui 
medic stomatolog sau ortodont.  

Servicii medicale în regim de spitalizare 

Serviciile spitalicești sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare, de reabilitare medicală, paliative 
şi cuprind: consultații medicale de specialitate, investigații, tratamente medicale și/sau chirurgicale, 
îngrijire, medicație, monitorizare și supraveghere, cazare și masă. 
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În funcție de durata de spitalizare, asistența medicală spitalicească se acordă în regim de  spitalizare 
continuă cu o durată peste 24 ore și spitalizare de zi cu o durată de maximum 12 ore. 

Servicii medicale în regim de spitalizare continuă 

În anul 2019, 824,7 mii persoane cu reședința obișnuită în România au declarat că au fost internate 
în spital, pentru una sau mai multe nopţi, în ultimele 12 luni precedente interviului.  
Distribuția populaţiei rezidente care a fost internată pentru una sau mai multe nopţi în ultimele 12 
luni precedente interviului, după numărul de nopţi de spitalizare, arată că cea mai mare parte a 
populației rezidente a fost internată în spital un număr de 6-14 zile (42,2% din populația masculină, 
respectiv 45,0% din populația feminină). Ponderea persoanelor internate pe termen lung (peste 40 
nopți de spitalizare) este mică (0,7%). 

Fig.1.6  Populația rezidentă care a fost internată pentru una sau mai multe nopţi în ultimele 12 luni 
precedente interviului, după numărul de nopţi de spitalizare, pe sexe, în anul 2019*) (%)

*) Date provizorii. Datele finale vor fi disponibile în data de 15 martie 2021 în publicația Starea de sănătate a populației din România 

Sursa: INS, Ancheta de sănătate realizată prin interviu (SANPOP) 

În ceea ce privește distribuția populației rezidente care a fost internată pentru una sau mai multe 
nopți, în ultimele 12 luni precedente interviului, pe grupe de vârstă, se observă o legătură directă - 
aproape liniară - între vârstă și numărul de persoane internate, pentru ambele sexe și pentru mediile 
de rezidență. Excepție face perioada copilăriei (0-14 ani), când internarea continuă este mai 
frecventă decât în cazul tinerilor din grupa de vârstă imediat următoare (15-24 ani). Peste un sfert 
din populația spitalizată se află în grupa de vârstă 75 ani și peste (27,4% din totalul persoanelor care 
au fost internate pentru una sau mai multe nopţi în ultimele 12 luni precedente interviului). 
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Fig.1.7  Populaţia rezidentă care a fost internată pentru una sau mai multe nopţi în ultimele 12 luni 
precedente interviului, pe grupe de vârstă, sexe și medii de rezidență, în anul 2019*) 

(persoane)

*) Date provizorii. Datele finale vor fi disponibile în data de 15 martie 2021 în publicația Starea de sănătate a populației din România 

Sursa: INS, Ancheta de sănătate realizată prin interviu (SANPOP) 

Servicii medicale în regim de spitalizare de zi 

Datele Anchetei SANPOP din anul 2019 arată că spitalizare de zi reprezintă un fenomen de mică 
dimensiune în România, comparativ cu spitalizarea continuă. În ultimele 12 luni precedente 
interviului, numai 2,5% din populația rezidentă a fost internată în spital pe parcursul unei zile (fără a 
rămâne și noaptea, spitalizarea de zi fiind limitată la cel mult 12 ore de spitalizare).  

Fig.1.8  Populaţia rezidentă care a fost internată pe parcursul unei zile (fără a rămâne și noaptea) în 
ultimele 12 luni precedente interviului, în anul 2019*) (%)

*) Date provizorii. Datele finale vor fi disponibile în data de 15 martie 2021 în publicația Starea de sănătate a populației din România 
**) Inclusiv persoanele pentru care informația nu este disponibilă 

Sursa: INS, Ancheta de sănătate realizată prin interviu (SANPOP) 
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În cazul populației feminine, ponderea persoanelor spitalizate în regim de zi a fost de 2,8% în totalul 
populației rezidente de sex feminin, iar în cazul bărbaților, ponderea a fost de 2,1%. 
Cea mai mare pondere a populației internate pe parcursul unei zile a fost de 9,8%, în cazul 
persoanelor de 75 ani și peste din mediul urban, iar cea mai mare pondere a populației care nu a  
avut nicio internare de zi în ultimele 12 luni precedente interviului a fost în cazul persoanelor din 
mediul rural din grupa de vârstă 15-24 ani, 99,9%.  

1.3.3 Consumul de medicamente (prescrise și neprescrise de un medic) 

În anul 2019, din totalul populației rezidente, 20,4% au utilizat, pe parcursul ultimelor 2 săptămâni 
precedente interviului, medicamente prescrise de un medic, iar 17,8% au utilizat medicamente 
neprescrise.  
Femeile consumă mai multe medicamente prescrise de medic, comparativ cu bărbații (23,9% pentru 
populația rezidentă feminină, respectiv 16,7% pentru populația rezidentă masculină).          În mediul 
urban consumul de medicamente prescrise de un medic este ușor mai crescut decât în rural (20,8% 
urban, 19,8% rural).  
Aceeași situație se remarcă și în cazul medicamentelor neprescrise. Ponderea persoanelor de sex 
feminin care a consumat medicamente neprescrise de un medic este superioară celei masculine 
(21,8% feminin, respectiv 13,6% masculin). De asemenea, pe medii de rezidență situația este 
asemănătoare cu cea a medicamentelor prescrise: în mediul urban consumul de medicamente 
neprescrise de un medic este mai mare decât în rural (18,3% urban, 17,2% rural).  
Se observă că pentru populația rezidentă de 15 ani și peste consumul de medicamente (atât al celor 
prescrise cât şi al celor neprescrise) creşte odată cu vârsta. 

Fig.1.9  Populația rezidentă după utilizarea medicamentelor prescrise și neprescrise de medic pe 
parcursul ultimelor 2 săptămâni precedente interviului, pe sexe și medii de rezidență, în anul 
2019*) (%)

*) Date provizorii. Datele finale vor fi disponibile în data de 15 martie 2021 în publicația Starea de sănătate a populației din România 

Sursa: INS, Ancheta de sănătate realizată prin interviu (SANPOP) 
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Distribuția pe grupe de vârstă a consumului de medicamente se prezintă astfel: copiii cu vârsta sub 
15 ani au utilizat în proporţie de 4,5% medicamente prescrise şi în proporţie de 10,4% medicamente 
neprescrise; tinerii de 15-24 ani au utilizat medicamente prescrise în proporţie de 2,4% şi 
neprescrise în proporţie de 10,8%. La polul opus se află seniorii  de 75 ani şi peste, care au utilizat 
medicamente prescrise în proporţie de 72,1% şi neprescrise în proporţie de 26,5%. Este de 
menționat faptul că distribuția pe grupe de vârstă a consumului de medicamente neprescrise de un 
medic este mult mai echilibrată pe grupe de vârstă, comparativ cu cea a medicamentelor prescrise. 
Se delimitează un comportament al persoanelor mai tinere să utilizeze medicamente, mai degrabă 
neprescrise de un medic, decât prescrise. 

Fig.1.10  Distribuția populației rezidente, după utilizarea medicamentelor prescrise și neprescrise de 
medic pe parcursul ultimelor 2 săptămâni precedente interviului, pe grupe de vârstă, în anul 
2019*) (%) 

*) Date provizorii. Datele finale vor fi disponibile în data de 15 martie 2021 în publicația Starea de sănătate a populației din România 

Sursa: INS, Ancheta de sănătate realizată prin interviu (SANPOP) 

1.3.4 Factorii determinanți ai stării de sănătate și factorii de mediu 

Starea de sănătate a unei populații depinde de factorii personali/comportamentali, dar și de mediul 
înconjurător și mediul în care persoanele trăiesc și muncesc. Se pot delimita trei grupe de factori 
care pot avea influențe favorabile sau nefavorabile asupra stării de sănătate a persoanei, într-o 
viziune restrânsă, dar și asupra sănătății societății. 

(1) Determinanţii socio-economici deţin (direct sau indirect) un rol important în modelarea stării 
de sănătate a populaţiei, inclusiv în sensul cel mai larg al conceptului de sănătate, aşa cum 
este el văzut de Organizația Mondială a Sănătății, influenţând în bună măsură şi accesul la 
serviciile de sănătate. 

(2) Factori de mediu se referă la managementul adecvat al sănătăţii, în relaţie cu mediul 
înconjurător, mediul de viață privată și mediul de lucru, constituind marca unei societăţi 
civilizate moderne. După integrarea în Uniunea Europeană, România a beneficiat de politicile 
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comunitare de mediu, însă efectele indirecte, în special cele care privesc starea de sănătate 
a populației, se pot comensura numai pe termen lung.  

(3) Factori comportamentali individuali reprezintă o a treia grupă de factori, cu impact major 
asupra stării de sănătate. Acești factori influențează în mod direct starea de sănătate a 
persoanei, indiferent de gen, vârstă sau ale caracteristici demo-socio-economice. Între 
factorii comportamentali individuali se numără fumatul, consumul de alcool, dieta/obezitatea, 
consumul de legume și fructe, (in)activitatea fizică, dar și riscul de sărăcie. O analiză a 
principalilor trei factori comportamentali va fi prezentată în continuare. 

Consumul de tutun 

Consumul de tutun reprezintă cel mai mare risc pentru sănătate care poate fi evitat. Uniunea 
Europeană și guvernele statelor membre au luat diverse măsuri de control al tutunului, sub formă 
de legislație, recomandări și de campanii de informare. Aceste măsuri includ reglementarea 
produselor din tutun (de ex., ambalarea, etichetarea, ingredientele, comercializarea, interzicerea 
fumatului în spații închise), restricții la publicitatea pentru produsele din tutun, crearea unor medii 
fără fum de tutun, precum și măsuri fiscale și activități împotriva comerțului ilicit. Măsurile își propun 
să protejeze populația de efectele periculoase ale fumatului și ale altor forme de consum de tutun și 
de a motiva persoanele să nu se apuce de fumat sau să renunțe la acest obicei. Cu toate aceste 
măsuri, în anul 2019, peste un sfert (26,8%) din persoanele de 15 ani și peste din România au 
declarat că fumează.  

Fig.1.11  Populația rezidentă de 15 ani şi peste care fumează, după frecvența consumul de tutun, pe 
sexe, în anul 2019*) (%)

*) Date provizorii. Datele finale vor fi disponibile în data de 15 martie 2021 în publicația Starea de sănătate a populației din România 

Sursa: INS, Ancheta de sănătate realizată prin interviu (SANPOP) 

Ponderea bărbaților fumători este mult mai mare decât a femeilor, 40,8% din persoanele de sex 
masculin de 15 ani și peste declarându-se fumători, respectiv 13,7% din populația de sex feminin.  
Ponderea persoanelor cu reședința obișnuită în România, care fumau zilnic în anul 2019 a fost de 
18,7% în totalul populației de 15 ani și peste. Există și o pondere importantă de persoane care 
fumează ocazional (8,1%). În cazul bărbaților fumători, raportul între cei care fumează zilnic și cei 
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care fumează ocazional este de 3:1, în timp ce în cazul femeilor fumătoare, proporțiile sunt 
aproximativ egale (din populația rezidentă feminină de 15 ani și peste 7,7% fumează zilnic, respectiv 
6,0% fumează ocazional). 
În funcție de vârstă, se observă că frecvența cea mai mare a consumului de tutun se înregistrează 
la persoanele din grupele centrale de vârstă (34,8% pentru grupa 35-44 ani și 35,0% pentru grupa 
45-54 ani). Este de menționat că ponderi importante, în ceea ce privește fumatul, dețin și grupele 
tinerilor de 15-24 ani și 25-34 ani (20,0%, respectiv 37,7%). În rândul seniorilor de 75 ani şi peste, 
ponderea fumătorilor este de 6,2%. 
Consumul de tutun este mai mare în mediul urban (28,9%) decât în cel rural (24,3%), pentru toate 
categoriile de vârstă. 

Consumul de băuturi alcoolice 

Consumul de alcool poate avea nenumărate efecte, atât asupra persoanei care consumă băuturi 
alcoolice, cât și asupra celor din jur. Consecințele medicale ale consumului de alcool reprezintă una 
dintre cele mai importante probleme de sănătate publică, care se reflectă în costurile sociale 
suportate de societate, familie sau alte persoane. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, după 
fumat și hipertensiunea arterială, alcoolul este al treilea factor de risc pentru morbiditate și mortalitate 
prematură pentru populația din Uniunea Europeană.  

Fig.1.12  Populaţia rezidentă de 15 ani şi peste, după frecvenţa consumului de băuturi alcoolice în 
ultimele 12 luni precedente interviului, pe sexe și medii de rezidență, în anul 2019*) (%) 

*) Date provizorii. Datele finale vor fi disponibile în data de 15 martie 2021 în publicația Starea de sănătate a populației din România 

Sursa: INS, Ancheta de sănătate realizată prin interviu (SANPOP) 

În România, 68,1% din populația rezidentă de 15 ani și peste, a consumat băuturi alcoolice în 
ultimele 12 luni precedente interviului din 2019, iar 16,5% nu a consumat niciodată alcool. Bărbații 
au consumat alcool în proporție mult mai mare decât femeile (80,2% față de 56,8%).  
Din populația rezidentă de 15 ani şi peste, 2,8% au consumat zilnic băuturi alcoolice.  
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Distribuția pe vârste a populației care consumă alcool arată că la grupele extreme de vârstă, 
consumul de alcool este mai redus. Astfel, ponderea consumatorilor de alcool de 15-24 ani este de 
47,1%, iar pentru cei de 75 ani și peste este de 51,1%, în totalul populației rezidente de 15 ani și 
peste, comparativ cu grupa centrală de vârstă (45-54 ani), care înregistrează o pondere maximă, de 
76,9%. 

Fig.1.13  Distribuția populaţiei rezidente de 15 ani şi peste care a consumat băuturi alcoolice în 
ultimele 12 luni precedente interviului, pe grupe de vârstă, în anul 2019*) (%)

*) Date provizorii. Datele finale vor fi disponibile în data de 15 martie 2021 în publicația Starea de sănătate a populației din România 

Sursa: INS, Ancheta de sănătate realizată prin interviu (SANPOP) 

Cei mai mulți consumatori de băuturi alcoolice se întâlnesc în rândul persoanelor de sex masculin 
din grupa de vârstă 45-54 ani (88,1%), în timp ce 10,5% din tinerii de 15-24 ani nu au consumat 
niciodată alcool. Este de menționat faptul că 23,4% dintre femeile din grupa 75 ani și peste nu 
consumă alcool. 
Conform anchetei SANPOP, consumul zilnic de alcool este mai crescut în mediul rural (3,6%) decât 
în urban (2,1%). 

Indicele masei corporale 

Un indicator relevant în evaluarea stării de sănătate a populației este indicele masei corporale. Din 
totalitatea persoanelor de 18 ani şi peste, mai puțin de jumătate (38,4%) au o greutate corporală 
normală, 49,2% sunt supraponderale, iar 11,6% sunt persoane cu obezitate. Persoanele de sex 
masculin sunt mai predispuse spre a avea o greutate mai mare decât cea normală, astfel 57,3% 
dintre bărbați sunt supraponderali și 11,7% cu obezitate, față de 41,7% dintre femei supraponderale 
și 11,4% femei cu obezitate.  
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Tab.1.2  Populaţia rezidentă de 18 ani şi peste după indicele masei corporale, pe sexe și medii de 
rezidență, în anul 2019*) 

Persoane, după indicele masei corporale (IMC) (%): 

Subponderale 
Cu greutate 

normală 
Supraponderale

Cu obezitate 
(clasa I, clasa II şi morbidă) 

Total 
persoane 

obeze 

Din care, persoane cu IMC între:
Sub 18,5 

kg/m2 
18,51-24,99 

kg/m2 
25,00-29,99 

kg/m2 
30,00-34,99 

kg/m2 
35,00-39,99 

kg/m2 
40 kg/m2 
și peste 

Total 0,8 38,4 49,2 11,6 10,0 1,3 0,3 
  Masculin 0,4 30,6 57,3 11,7 10,4 1,1 0,2 
  Feminin 1,2 45,7 41,7 11,4 9,5 1,5 0,4 
  Urban 0,9 39,0 49,2 10,9 9,4 1,2 0,3 
  Rural 0,6 37,7 49,4 12,3 10,7 1,4 0,2 

*) Date provizorii. Datele finale vor fi disponibile în data de 15 martie 2021 în publicația Starea de sănătate a populației din România 
IMC - indicele masei corporale 

Sursa: INS, Ancheta de sănătate realizată prin interviu (SANPOP) 

Ponderea persoanelor supraponderale și cu obezitate este mai mare în mediul rural (49,4% 
persoane supraponderale și 12,3% cu obezitate), comparativ cu cea înregistrată pentru mediul urban 
(49,2% persoane supraponderale și 10,9% cu obezitate). 
Persoanele cu cel mai ridicat risc de obezitate sunt femeile din mediul rural, cu vârste cuprinse între 
55-64 ani (21,2%). 
Un aspect pozitiv în ceea ce privește starea de sănătate în rândul tinerilor de 18-24 ani este faptul 
că obezitatea este scăzută (1,8% din totalul persoanelor din grupa de vârstă), dar ușor mai crescută 
în rândul băieților (2,5%).  

Fig.1.14  Populaţia rezidentă de 18 ani şi peste după indicele masei corporale, pe grupe de vârstă, în 
anul 2019*) (%) 

*) Date provizorii. Datele finale vor fi disponibile în data de 15 martie 2021 în publicația Starea de sănătate a populației din România 

Sursa: INS, Ancheta de sănătate realizată prin interviu (SANPOP) 
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Persoanele cu greutate normală se întâlnesc cel mai frecvent în grupa tinerilor cu vârsta cuprinsă 
între 18-24 ani (69,3%), ponderea persoanelor de sex feminin cu greutate corporală normală (76,4%) 
fiind superioară cu 13,5 puncte procentuale tinerilor de sex masculin.  
În ceea ce privește subponderabilitatea, riscurile cele mai mari ca peroanele să aibă o greutate mai 
mică decât cea normală se înregistrează în rândul populației tinere (18-24 ani), în cazul fetelor (5% 
dintre fetele de 18-24 ani) și a populației tinere din mediul urban (5% dintre tinerii de 18-24 ani) sunt 
subponderale. 
Toate aceste aspecte legate de starea generală de sănătate a populației au impact asupra stării 
generale de vitalitate a societății, asupra calității ocupării forței de muncă şi efecte asupra dezvoltării 
sociale şi economice la nivel național. 

1.4 Evoluții privind starea de sănătate a populației  

Pe baza rezultatelor din anchetele de sănătate realizate prin interviu în anii 2008, 2014, 2019, 
prezentăm, în cele ce urmează, cele mai relevante aspecte care reflecă starea de sănătate a 
populației. 

1.4.1 Tendințe privind starea de sănătate declarată 

Trei sferturi din populația rezidentă a României are o stare de sănătate bună și foarte bună. Această 
afirmație se menține pentru ultimul deceniu, deoarece ponderile persoanelor care au declarat că au 
o stare de sănătate bună și foarte bună, calculate  pentru toate cele trei momente de timp când a
avut loc cercetarea statistică selectivă, sunt aproximativ egale (75,4% în 2008, 76,6% în 2014 și 
74,8% în 2019). 

Tab.1.3  Populația rezidentă, după starea de sănătate declarată, în anii 2008, 2014 și 2019*) 

Total 
persoane 

Persoane după starea de sănătate declarată (%): 
Foarte bună și bună Satisfăcătoare Rea şi foarte rea

2008 21528627 75,4 16,6 8,0 
2014 19904887 76,6 17,2 6,2 
2019 19356238 74,8 19,1 6,1 

*) Pentru anul 2019, datele sunt provizorii. Datele finale vor fi disponibile în data de 15 martie 2021 în publicația Starea de sănătate a 
populației din România 

Sursa: INS, Ancheta de sănătate realizată prin interviu (SANPOP) 

Persoanele cu reședința obișnuită în țara noastră care consideră că au o stare de sănătate 
satisfăcătoare dețin o pondere de 19,1% (conform anchetei SANPOP din anul 2019), în ușoară 
creștere  comparativ cu anii precedenți în care a avut loc ancheta (16,6% în 2008, respectiv 17,2% 
în anul 2014). Ca o consecință a percepției crescute privind starea de sănătate foarte bună, bună și 
satisfăcătoare, se observă o ameliorare a percepției care reflectă o stare de sănătate rea și foarte 
rea (de la 8,0% în anul 2008, la 6,2% în anul 2014 și la 6,1% în 2019). 
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Fig.1.15  Structura populaţiei rezidente, după starea de sănătate declarată, pe sexe, în anii 2008, 2014 
și 2019*) (%)

*) Pentru anul 2019, datele sunt provizorii. Datele finale vor fi disponibile în data de 15 martie 2021 în publicația Starea de sănătate a 
populației din România 

Sursa: INS, Ancheta de sănătate realizată prin interviu (SANPOP) 

Datele arată că există diferențe în ceea ce privește sănătatea între femei și bărbați. În general, 
bărbații declară în proporție mai mare că au o stare de sănătate bună și foarte bună, comparativ cu 
femeile (79,8%, 80,9%, 78,5% pentru bărbați, respectiv 71,3%, 72,6%, 71,1% pentru femei, în 2008, 
2014 și 2019). Există, de asemenea, diferențe pe sexe și în ceea ce privește percepția stării de 
sănătate a femeilor ca fiind satisfăcătoare, rea și foarte rea, comparativ cu bărbații, femeile deținând 
ponderi mai mari pentru aceste categorii de răspuns. 
Deprecierea stării de sănătate este relaționată cu înaintarea în vârstă. Rezultatele celor trei cercetări 
statistice asupra stării de sănătate declarate au aceeași distribuție.  

Fig.1.16  Populația rezidentă cu stare de sănătate declarată „bună și foarte bună”, în anii 2008, 2014 
și 2019*) (%) 

*) Pentru anul 2019, datele sunt provizorii. Datele finale vor fi disponibile în data de 15 martie 2021 în publicația Starea de sănătate a 
populației din România 

Sursa: INS, Ancheta de sănătate realizată prin interviu (SANPOP) 
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1.4.2 Evoluția consumului de medicamente și servicii medicale 

Consumul de medicamente este un indicator care reflectă atât starea de sănătate a populației unei 
țări, cât și eficiența sistemului și a serviciilor de sănătate. În România, consumul de medicamente 
prescrise de medic este mai ridicat, comparativ cu al celor neprescrise, deși se observă o tendință 
de creștere a ponderii consumului de medicamente eliberate fără rețetă. Dacă în anul 2008, 
persoanele care au utilizat medicamente pe baza unei prescripții medicale deținea o pondere de 
26,5% în totalul populației rezidente, în ultimii ani ponderea a scăzut la 20% (20,3% în 2014 și 20,4% 
în 2019). Această reducere s-a produs pe fondul unei creșteri a consumului de medicamente 
neprescrise de un medic, în sensul că automedicația deținea în anul 2008 o pondere de 13,4%, care 
a crescut la 14,8% în 2014 și a ajuns la 17,8% în anul 2019. 

Tab.1.4  Populația rezidentă, după utilizarea medicamentelor prescrise și neprescrise de medic 
(inclusiv din plante sau vitamine) pe parcursul ultimelor 2 săptămâni precedente interviului, 
pe sexe și medii de rezidență, în anii 2008, 2014 și 2019*) (%)

 Persoane care în ultimele două săptămâni 
au utilizat medicamente prescrise sau 

recomandate de un medic (%) 

Persoane care în ultimele două săptămâni 
au utilizat medicamente neprescrise sau 

nerecomandate de un medic (%) 
2008 2014 2019 2008 2014 2019

Total 26,5 20,3 20,4 13,4 14,8 17,8
  Masculin 21,4 16,4 16,7 9,8 11,2 13,6 
  Feminin 31,4 24,1 23,9 16,8 18,3 21,8 
  Urban 27,1 21,6 20,8 14,9 15,2 18,3 
  Rural 25,8 18,9 19,8 11,6 14,5 17,2 

*) Pentru anul 2019, datele sunt provizorii. Datele finale vor fi disponibile în data de 15 martie 2021 în publicația Starea de sănătate a 
populației din România 

Sursa: INS, Ancheta de sănătate realizată prin interviu (SANPOP) 

Consumul de medicamente, fie acestea prescrise sau neprescrise de un medic, este diferit pe sexe. 
Femeile utilizează mai multe medicamente decât bărbații, rezultatele fiind în corelație directă cu 
starea de sănătate declarată a celor două sexe.  
Tendința de scădere a consumului de medicamente prescrise se menține și pe sexe (de la 21,4% 
în 2008, la  16,7% în 2019 – pentru bărbați, respectiv de la 31,4% în 2008, la 23,9% în 2019 – pentru 
femei). 
Pe medii de rezidență, ponderea persoanelor care utilizează medicamente este mai mare în mediul 
urban, comparativ cu mediul rural. Față de anul 2008, ponderea populației din mediul urban care 
utiliza medicamente prescrise, pe parcursul ultimelor 2 săptămâni precedente interviului, a scăzut 
de la 27,1%, la 21,6% în 2014 și a ajuns la 20,8% în 2019. 

Consultațiile acordate de medici nu prezintă fluctuații semnificative în timp. Pentru cele trei perioade 
de timp în care s-a realizat ancheta SANPOP, numărul mediu de vizite la medicul de familie sau de 
medicină generală a scăzut ușor (de la 4,3 vizite, în medie, în anul 2008, la 3,7 vizite în 2014, 
respectiv la 3,4 vizite în 2019). 
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Tab.1.5  Populaţia rezidentă care a apelat la un medic în ultimele 12 luni precedente interviului, după 
numărul mediu de vizite, pe sexe, în anii 2008, 2014 și 2019*) (număr mediu vizite/persoană) 

Numărul mediu de vizite
La medicul de familie sau 

de medicină generală 
La medicul specialist sau 

chirurg 
La stomatolog

    sau ortodont**) 
2008

Total  4,3    2,2    3,3   
Masculin  3,9    2,1    3,1   
Feminin  4,5    2,3    3,4   

2014
Total 3,7 2,3 2,9 
Masculin 3,3 2,3 2,8 
Feminin 3,9 2,4 3,0 

2019
Total 3,4 2,1 2,4 
Masculin 3,3 2,1 2,5 
Feminin 3,6 2,1 2,4 

*) Pentru anul 2019, datele sunt provizorii. Datele finale vor fi disponibile în data de 15 martie 2021 în publicația Starea de sănătate a 
populației din România 
**) pentru vizitele la stomatolog și ortodond, indicatorul s-a calculat pentru populația rezidentă de 3 ani și peste 

Sursa: INS, Ancheta de sănătate realizată prin interviu (SANPOP) 

În cazul consultațiilor acordate de medicii stomatologi sau de ortodonție, se observă o scădere a  
mediei numărului mediu de vizite, de la 3,3 vizite în 2008, la 2,9 vizite în 2014 și la 2,4 vizite în 2019.  
Ca și în cazul consumului de medicamente, consumul de servicii medicale, măsurate prin numărul 
mediu de vizite la medic, este mai mare în cazul persoanelor de sex feminin, decât a celor de sex 
masculin dacă analizăm anii 2008 și 2014. În 2019, populația de sex feminin a efectuat, în medie, 
3,6 consultații la medicul de famile, față de populația de sex masculin care a efectuat în medie 3,3 
consultații, dar numărul mediu de vizite efectuate la stomatolog sau ortodont de populația rezidentă 
în vârstă de 3 ani și peste a fost mai mare în cazul populației masculine (2,5 consultații bărbații și 
2,4 consultații femeile). La medicul specialist atât bărbații, cât și femeile au efectuat, în medie, 2,1 
vizite.  
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2. Disparități demografice de gen

Lucrarea de față își propune prezentarea disparităților de gen din perspectiva egalității de șanse 
între femei și bărbați în principalele domenii ale vieții sociale și economice, de exemplu în cel al 
educației, al sănătății, al ocupării forței de muncă și al echilibrului între viața de familie și muncă. 
Cu toate acestea, o distribuție egală a populației pe cele două sexe reprezintă sursa primară a 
oportunităților egale între femei și bărbați, care produce efecte de propagare ulterioară și în 
celelalte domenii. Strategiile de dezvoltare, atât cele la nivel național, cât și cele ale Uniunii 
Europene, sunt strâns legate de factorii demografici, în special de volumul populației, structura pe 
sexe și pe vârste, dar și de caracteristicile calitative ale acesteia și de fenomenele demografice pe 
care le generează. 

2.1 Populaţia rezidentă 

Populaţia rezidentă în Uniunea Europeană 

La 1 ianuarie 2019, populaţia rezidentă a Uniunii Europene (UE-27) era de 446,8 milioane locuitori, 
mai săracă fără populația Regatului Unit, în urma Brexit. Dacă se ia în calcul și populația Regatului 
Unit (66,6 milioane de persoane), se observă aceeași tendință de creștere a populației Uniunii 
Europene (UE-28), deja cunoscută în ultimul deceniu (cu peste 10 mil. comparativ cu anul 2010 și 
cu un milion față de anul 2018). Este de notat faptul că cea mai mare creștere a populației UE, în 
perioada analizată, s-a datorat integrării Croației în anul 2013, când populația rezidentă a crescut 
cu aproape 6 milioane de locuitori. De asemenea, populația UE (recalculată în urma includerii 
Croației) înregistrează o creștere anuală care provine din sporul migratoriu extracomunitar. 

Fig.2.1  Populația Uniunii Europene (mil. locuitori) 
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Sursa: EUROSTAT, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database  
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Trei sferturi din populaţia europeană (74,3%) este localizată în doar şapte dintre cele 27 ţări 
componente (Germania, Franţa, Italia , Spania, Polonia, România şi Olanda).  
Populaţia Uniunii Europene este echilibrată pe sexe, cu o uşoară pondere mai mare în cazul 
femeilor (51,2%). Ţările baltice se remarcă prin diferenţe mari ale structurii pe sexe, femeile fiind 
mult superioare numeric populaţiei masculine (diferenţele sunt de 7,8 pp1) pentru Letonia,  7,3 pp 
pentru Lituania şi 5,6 pp pentru Estonia). Sunt și trei ţari în care bărbaţii au o uşoară superioritate 
numerică: Malta (2,0 pp), Luxemburg (0,6 p.p.) și Suedia (0,5 pp). 

Fig.2.2  Ecartul distribuției populaţiei rezidente, pe sexe (F-M), în statele membre ale UE,  
în anul 2019 (p.p.) 
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Sursa: EUROSTAT, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database  

Populaţia rezidentă în România 

Schimbarea comportamentului demografic al cuplurilor faţă de propria reproducere, creşterea 
mortalităţii precum şi migraţia internaţională au făcut ca populaţia ţării să se reducă constant. La 1 
ianuarie 2020, populaţia rezidentă a României a fost de 19,32 milioane locuitori (48,9% - bărbaţi şi 
51,1% - femei). 

Tab.2.1  Populaţia rezidentă pe sexe, la 1 ianuarie (mii persoane) 

Ani Total Masculin Feminin 
2010 20294,7 9880,4 10414,3 
2014 19953,1 9749,0 10204,1 
2016 19760,6 9649,7 10110,9 
2017 19643,9 9602,1 10041,8 
2018 19533,5 9554,9 9978,6 
2019 19414,5 9500,5 9914,0 

   2020p) 19318,0 9445,7 9872,3 

p) Date provizorii.

Sursa: INS, Statistica demografică 

1) pp - puncte procentuale
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Fenomenul îmbătrânirii populaţiei 

Ţările membre ale Uniunii Europene se confruntă cu un declin demografic mai mult sau mai puţin 
accentuat. Ponderea populaţiei tinere, cu vârste cuprinse între 0 şi 14 ani (15,5%) a fost devansată 
de ponderea populaţiei vârstnice de 65 ani şi peste (20,0%). Irlanda şi Franţa sunt ţările cu 
ponderea cea mai mare a populaţiei tinere (20,5%, respectiv 18,0%), la polul opus aflându-se 
Germania (13,6%) şi Italia (13,2%). În topul ţărilor cu cea mai numeroasă populaţie vârstnică (65 
ani şi peste) se află Italia, unde populația vârstnică depășește 22%.  
La fel ca majoritatea ţărilor europene, România se confruntă, de asemenea, cu consecinţele 
economice şi sociale complexe ale  unei  populaţii  aflate într-un proces lent, dar continuu, de 
îmbătrânire. Piramida vârstelor reflectă tendinţele pe termen lung ale fertilităţii şi mortalităţii, dar şi 
efectele de scurtă durată ale migraţiilor, politicilor demografice ori schimbărilor intervenite într-un 
secol de istorie demografică. Problema îmbătrânirii populaţiei nu este, așadar, numai o problemă 
demografică, ci mai ales una economică, socială, culturală, medico-sanitară, morală, ceea ce 
impune studiul acestui fenomen într-o viziune pluridisciplinară.  

Fig.2.3  Populaţia rezidentă pe vârste şi sexe (piramida vârstelor), la 1 ianuarie 2010 şi 2020p) 

p) Date provizorii.

Sursa: INS, Statistica demografică 
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Menţinerea natalităţii la un nivel scăzut, pe termen lung, a îngustat din ce în ce mai mult baza 
piramidei. Populaţia rezidentă a ţării continuă să se caracterizeze printr-un excedent numeric al 
populaţiei feminine, în special pentru grupele de vârstă de peste 50 ani, și mai evident la peste 85 
ani. Raportul de masculinitate, la 1 ianuarie 2020, a fost de 95,7 persoane de sex masculin la 100 
persoane de sex feminin.  Până la vârsta de 56 ani, numărul bărbaţilor a fost mai mare decât cel al 
femeilor, începând cu această vârstă numărul femeilor devenind mai mare şi ajungând la grupele 
de vârstă de peste 85 ani de aproximativ două ori mai mare decât cel al bărbaţilor. 

Fig.2.4  Femei la 100 de bărbaţi, la 1 ianuarie 2020p) (%) 
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p) Date provizorii.

Sursa: INS, Statistica demografică 

Populaţia din mediul rural este mai îmbătrânită decât cea din urban. La 1 ianuarie 2020, 
aproximativ 20,6% din populaţia rurală a depăşit vârsta de 65 ani, în totalul populaţiei feminine 
rurale ponderea femeilor vârstnice fiind de aproape 24,7%. 
În cadrul populaţiei de 65 ani şi peste, numărul femeilor a fost mai mare decât cel al bărbaţilor de 
aproximativ 1,5 ori atât în mediul rural, cât şi în mediul urban. 
La 1 ianuarie 2020 „longevivii”, segmentul populaţiei de 80 ani şi peste, reprezentau 4,8% din totalul 
populaţiei, în creştere comparativ cu anul 2010 (3,6%). Din totalul persoanelor de 80 ani şi peste 
34,8% erau bărbaţi şi 65,2% femei. Indicele de îmbătrânire a populaţiei a crescut în ultimii ani la 
ambele sexe, ajungând la 1 ianuarie 2020 la 95,7 persoane vârstnice la 100 persoane tinere la 
masculin şi 148,3 persoane vârstnice la 100 persoane tinere la feminin.  
Comparativ cu anul 2010, indicele de îmbătrânire demografică a crescut cu 15,5 puncte 
procentuale la masculin şi cu 22,9 puncte procentuale la feminin.  
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Fig.2.5  Vârsta medie a populaţiei rezidente, pe sexe (ani) 
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Notă: Datele la 1 ianuarie 2020 sunt provizorii. 

Sursa: INS, Statistica demografică 

Vârsta medie a populaţiei ţării a crescut de la 40,6 ani (2010) la 42,3 ani (1 ianuarie 2020), vârstă 
medie ce caracterizează ţările cu o populaţie „adultă”. 
Populaţia feminină, cu o vârstă medie de 43,9 ani a fost şi în 2020 mai îmbătrânită decât cea 
masculină cu 3,3 ani. 
În mediul urban, vârsta medie a populaţiei feminine a fost cu 3,2 ani mai mare decât cea a populaţiei 
masculine, iar în mediul rural cu 3,3 ani. 

Fig.2.6  Vârsta mediană a populaţiei rezidente, pe sexe (ani) 
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Sursa: INS, Statistica demografică 

Vârsta mediană, în creştere la ambele sexe, a fost la 1 ianuarie 2020 de 41,2 ani la bărbaţi şi de 
44,5 ani la femei. Comparativ cu anul 2010, creşterea a fost de 2,7 ani la bărbaţi şi de 2,9 ani la 
femei. 
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2.2 Fenomenele demografice 

Natalitatea 

În anul 20192 s-au născut 185,7 mii copii, cu 17,1 mii copii mai puțini decât în anul precedent, însă 
cu aproape 5 mii copii mai multi comparativ cu anul 2012.  
Rata natalităţii a scăzut uşor, ajungând în anul 2019 la 9,6 născuţi-vii la 1000 locuitori3), faţă de 
10,4 născuţi-vii la 1000 locuitori în anul 2018. În anul 20192), mai mult de jumătate din numărul 

copiilor născuţi-vii au fost băieţi (95,1 mii băieți și 90,6 mii fete), raportul de masculinitate fiind de 
105 băieţi la 100 fete. 

Fig.2.7  Numărul născuţilor-vii cu reşedinţa obişnuită în România, pe sexe (mii persoane) 
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Notă: Sunt incluşi numai născuţii-vii ai caror mame aveau reşedinţa obişnuită în România şi a căror naştere a fost înregistrată la oficiile 
de stare civilă din România. Datele pentru 2019 sunt semidefinitive. 
Datele pentru anii 2015, 2016 şi 2017 au fost revizuite, conform Calendarului de revizuiri al INS. 

Sursa: INS, Statistica demografică 

Pe medii de rezidență, situația natalității este mai favorabilă în mediul urban, atât din punct de 

vedere al nivelului, cât și al evoluției în timp. În anul 2019, în mediul rural s-au născut cu 18,6 mii 

mai puțini copii decât în mediul urban.  

Tab.2.2  Evoluția principalilor indicatori ai natalităţii 

2008 2012 20162) 2018 2019 
Rata de natalitate1) (născuţi-vii la 1000 locuitori) 10,1 9,0 10,4 10,4 9,63) 
Vârsta medie a mamei (ani), pentru născuţii-vii cu 
reşedinţa obişnuită în România: 
  - la prima naştere 25,3 26,2 27,1 27,4 27,4 
  - la toate naşterile 27,1 27,9 28,4 28,7 28,8 

1) Ratele au fost calculate cu populaţia rezindentă la 1 iulie a fiecărui an.2) Date revizuite, conform Calendarului de revizuire al INS. 3)

Rate provizorii. 
Notă: Datele pentru anii 2008 şi 2012 nu includ născuţii-vii din străinătate. Începând cu anul 2014 sunt incluşi numai născuţii-vii ai caror 
mame aveau reşedinţa obişnuită în România şi a căror naştere a fost înregistrată la oficiile de stare civilă din România. 

Sursa: INS, Statistica demografică 

2) Datele absolute pentru anul 2019 sunt semidefinitive.
3) Ratele pentru anul 2019 sunt calculate cu populaţia rezidentă la 1iulie 2019 şi sunt provizorii.



Disparităţi demografice de gen 

 Femeile şi bărbaţii: parteneriat de muncă şi viaţă _________________________________________   35

2

Un alt indicator important - care reflectă una dintre cauzele reducerii natalității în țara noastră - 

este vârsta medie a mamei la prima naștere. Cuplurile tinere amână din ce în ce mai mult 

aducerea pe lume a unui copil, astfel încât vârsta medie a mamei la prima naștere a crescut 

continuu de la puțin peste 25 ani în 2008, până la 27 ani în 2019. 

Sporul natural 

În ultimii zece ani, sporul natural a avut evoluţii diferite pentru femei şi bărbaţi, însă permanent a 
înregistrat valori negative; sporul natural negativ a fost mai mare pentru populaţia masculină decât 
pentru cea feminină, în principal din cauza supramortalităţii masculine. În anul 2019, sporul natural 

în România a fost de -73 630 persoane (-40816 bărbați și -32814 femei). 

Fig.2.8  Sporul natural al populaţiei rezidente, pe sexe (persoane) 
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Notă: Datele pentru anii 2008 şi 2012 nu includ născuţii-vii şi decedaţii din străinătate. Începând cu anul 2014 sunt incluşi numai 
născuţii-vii ai căror mame aveau reşedinţa obişnuită în România şi a căror naştere a fost înregistrată la oficiile de stare civilă din 
România, respectiv decedaţii cu reşedinţa obişnuită în România.  
Datele pentru anii 2014, ,2015 şi 2016 sunt revizuite, conform Calendarului de revizuiri al INS. 

Sursa: INS, Statistica demografică 

La fel ca în anii precedenți, în anul 2019 sporul natural a fost negativ, atât în mediul urban, cât şi în 
mediul rural, pentru ambele sexe.  

Tab.2.3  Sporul natural al populaţiei rezidente pe medii de rezidenţă şi sexe, în anul 2019 (persoane) 

Născuţi-vii Decedaţi Spor natural
Urban 102142 123619 -21477
   Masculin 52227 64532 -12305 
   Feminin 49915 59087 -9172 
Rural 83535 135688 -52153
   Masculin 42835 71346 -28511 
   Feminin 40700 64342 -23642 

Notă: Sunt incluşi numai decedaţii cu reşedinţa obişnuită în România şi născuţii-vii ai caror mame aveau reşedinţa obişnuită în România 
şi a căror naştere a fost înregistrată la oficiile de stare civilă din România. Datele sunt semidefinitive. 

Sursa: INS, Statistica demografică 
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Nupţialitatea şi divorţialitatea 

Ca o consecință a modificărilor sociale petrecute în societatea românească în ultimele trei decenii, 

precum migrația internațională, schimbarea  contextelor  legislative cu impact asupra individului și 
familiei, dar și a transformărilor economice decisive, fenomenul de nupțialitate a cunoscut anumite 

schimbări. Cu toate acestea, în România familia continuă să fie un element esențial în viața 
individului, căsătoria oficială reprezentând încă principalul mijloc de întemeiere a unei familii.  

În anul 2019, rata nupțialității a fost de 5,8 căsătorii la 1000 locuitori, în scădere faţă de cea 
înregistrată în anul precedent, (6,5 căsătorii la 1000 locuitori), dar mai mare comparativ cu anul 
2012, când s-au înregistrat 4,8 căsătorii la 1000 locuitori.  

Tab.2.4  Evoluția principalilor indicatori ai nupţialităţii 

2008 2012 2016 2018 2019 
Rata de nupţialitate (căsătorii la 1000 locuitori) 6,6 4,8 6,0 6,5 5,81) 
Vârsta medie la prima căsătorie (ani) 

  Masculin 29,1 29,6 30,8 31,9 31,6 
  Feminin 25,9 26,4 27,6 28,7 28,3 

Notă: Ratele de nupţialitate au fost calculate cu populaţia după domiciliu la 1 iulie a fiecărui an; 1) Date provizorii. 

Sursa: INS, Statistica demografică 

Un alt indicator al nupțialității arată că în țara noastră oamenii se căsătoresc la vârste din ce în ce 

mai înaintate. Acest fenomen este, de asemenea, consecința transformărilor sociale, în care 
decizia asupra căsătoriei este luată după ce procesul de instruire este complet, când persoana 
este deja integrată pe piaţa muncii şi are resursele materiale necesare pentru un trai decent în 
cuplu.  

Vârsta medie la prima căsătorie se află într-o tendință de creștere pentru ambele sexe, valoarea 

din anul 2019 fiind mai mare decât cea din anul 2008 cu 2,5 ani la bărbați, respectiv cu 2,4 ani la 

femei. Faţă de anul 2018 valoarea acestui indicator a scăzut ușor pentru ambele sexe.  

Fig.2.9  Vârsta medie la prima căsătorie, pe sexe (ani) 
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Sursa: INS, Statistica demografică 



Disparităţi demografice de gen 

 Femeile şi bărbaţii: parteneriat de muncă şi viaţă _________________________________________   37

2

În anul 2019, la nivel național, au avut loc 128,6 mii căsătorii, cele mai frecvente evenimente 

înregistrându-se pentru persoanele din grupa de vârstă 25-29 ani, atât pentru bărbați, cât și pentru 

femei. Așadar, cele mai multe căsătorii (13,4% din numărul total de căsătorii) s-au încheiat între 
bărbaţii şi femeile din grupa de vârstă 25-29 ani, în scădere faţă de anul precedent (14,4% din 
numărul total de căsătorii). 

Creșterea vârstei medii la prima căsătorie conduce, de cele mai multe ori, și la o creștere a vârstei 

la care mamele decid să aibă copii şi, implicit, la o reducere a numărului de ani de viață în care 

este posibilă nașterea altor copii. Acest fenomen are efecte negative asupra indicelui conjunctural 

al fertilității. 
Un alt fenomen demografic important este divorțialitatea. Schimbarea condițiilor de viață, migrația 

internațională şi cerințele în creştere privind nivelul calificării şi educaţiei corespunzătoare pentru 

asigurarea locurilor de muncă stabile, sunt tot atâția factori care au avut consecințe semnificative 

asupra evoluției divorțialității. Cu toate acestea, în România, nivelul acestui indicator se menține, 

încă, destul de scăzut. În anul 2019 s-au înregistrat 30,2 mii divorțuri, cu 5,5 mii divorţuri mai 

puţine  comparativ cu anul 2008 și în scădere cu 660 divorțuri față de cel precedent.  

Tab.2.5  Evoluția principalilor indicatori ai divorţialităţii 

2008 2012 2016 2018 2019 
Rata de divorţialitate (divorţuri la 1000 locuitori) 1,58 1,40 1,37 1,39 1,361) 
Durata medie a căsătoriei desfăcute prin divorţ (ani) 13,3 13,2 14,3 15,1 15,1 
Vârsta medie la divorţ (ani) 

  Masculin 39,9 40,4 41,9 43,0 43,2 
  Feminin 36,2 36,7 38,2 39,3 39,5 

Notă: Ratele de divorţialitate au fost calculate cu populaţia după domiciliu la 1 iulie a fiecărui an. 1) Date provizorii. 

Sursa: INS, Statistica demografică 

Rata de divorțialitate a fost volatilă în ultimii ani, cea mai mică valoare înregistrându-se în anul 

2014 (1,22 divorțuri la 1000 locuitori), iar cea mai mare în anul 2015 (1,41 divorțuri la 1000 

locuitori). În anul 2019, rata divorțialității a fost de 1,36 divorțuri la 1000 locuitori, Cea mai mare 

rată a divorțurilor din ultimul deceniu a fost înregistrată în anul 2008 (1,58 divorțuri la 1000 
locuitori). 

Divorțurile înregistrate în anul 2019 au avut loc după ce partenerii au fost căsătoriți, în medie, 15,1 

ani. În ultimii ani, se remarcă o tendință de creștere a duratei medii a căsătoriei desfăcute prin 
divorţ (cu 1,8 ani mai mare în 2019, comparativ cu anul 2008). 
Faptul că, treptat, locul căsătoriilor timpurii şi al familiilor cu copii la vârste tinere a fost luat de 
căsătoriile târzii, amânate, a determinat şi o tranziţie a vârstei medii la divorţ. Vârsta medie la care 
persoanele căsătorite au decis să divorţeze a crescut, atât la bărbaţi, cât şi la femei. În anul 2019, 
vârsta medie a soţilor la divorţ a fost de 43,2 ani pentru bărbaţi şi 39,5 ani pentru femei, cu valori 
mai mari în mediul urban decât în mediul rural.  
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Fig.2.10  Vârsta medie la divorț, pe sexe (ani) 
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Raportul dintre numărul de divorțuri şi numărul căsătoriilor nu indică până în prezent o tendinţă 

fermă de schimbare a intensității fenomenelor în timp. În anul 2019, acest raport era de 23,5 

divorțuri la 100 de căsătorii. 

Migraţia internaţională 

Reducerea continuă a populației rezidente din România este cauzată, pe de o parte, de scăderea 
natalității, iar pe de altă parte, de menținerea la un nivel ridicat a nivelului migraţiei internaţionale. 
Cu toate că după anul 2008, ca urmare a crizei economice manifestată acut la nivelul întregii 
economii mondiale, se constată un fenomen nou - cel al migraţiei de revenire, soldul net de 
emigrare se menţine negativ, numărul plecărilor în străinătate fiind depăşit de cel al 
sosirilor/revenirilor în țară. 

Tab.2.6  Principalii indicatori ai migraţiei internaţionale temporare cu stabilirea reşedinţei obişnuite 
(număr persoane) 

2017 2018 2019p)

Emigranţi 
Total 242193 231661 229473 
   Masculin 122791 118803 124694 
   Feminin 119402 112858 104779 
Imigranţi 
Total 177435 172578 198882 
   Masculin 101036 98271 106761 
   Feminin 76399 74307 92121 
Soldul migraţiei internaţionale 
Total -64758 -59083 -30591 
   Masculin -21755 -20532 -17933 
   Feminin -43003 -38551 -12658 

p) Date provizorii

Sursa: INS, Statistica demografică 
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În anul 2019, numărul emigranţilor a fost de 229,5 mii persoane, iar cel al imigranţilor de  198,9 mii 
persoane. Scăderea semnificativă a numărului emigranţilor faţă de anul 2008, în paralel cu 
scăderea mult mai redusă a imigranţilor, a determinat diminuarea semnificativă a  soldului negativ 
al migraţiei internaţionale în ultimii ani (minimul înregistrându-se în anul 2012, -2,9 mii persoane). 
Structura pe sexe a emigranţilor este echilibrată (54,3% masculin, în anul 2019). 
Statele membre ale Uniunii Europene au reprezentat in anul 2018 destinaţia preferată a 
emigranţilor care şi-au schimbat reşedinţa obişnuită4), pe primele locuri situându-se Germania 
(24,2%), Italia (15,8%) şi Marea Britanie (15,7%). 
Cea mai mare parte a persoanelor care au emigrat (86,7% bărbaţi şi 83,7% femei) sunt din 
categoria populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani), migraţia în această perioadă având, probabil, 
în cea mai mare parte, motivaţie economică. 

4) Persoane care au emigrat din România, respectiv şi-au stabilit reşedinţa obişnuită în străinătate pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.
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3. Diferențele de gen în domeniul sănătății 

Spre deosebire de capitolul central al acestei lucrări, care prezintă starea de sănătate a populației 
din România, măsurată pe baza indicatorilor rezultați din Ancheta de sănătate (SANPOP), în acest 
capitol se analizează decalajele care pot apărea între femei și bărbați, referitoare la indicatorii de 
sănătate, cum ar fi speranța de viață la naștere și la anumite vârste, speranța de viață sănătoasă, 
mortalitatea și principalele cauze de deces. De asemenea, sunt analizate aspecte legate de 
echilibrul pe sexe al  resurselor umane din sistemul de sănătate din România. 
În general, diferențele dintre sexe derivă din caracteristicile anatomice, însă pot fi generate și de 
mediul socio-cultural, de drepturile sociale și poziționarea în societate a persoanelor. Cele două 
abordări sunt considerate distincte, prin delimitarea termenilor gen și sex. Organizația Mondială a 
Sănătății definește genul ca fiind termenul care se referă la caracteristicile sociale ale femeilor și 
ale bărbaților, cum ar fi normele, rolurile și relațiile dintre grupurile de femei și bărbați, care variază 
de la societate la societate şi pot fi schimbate. Relațiile de gen influențează susceptibilitatea 
oamenilor la diferite condiții de sănătate și afectează starea lor bună de sănătate mentală, fizică și 
bunăstare1. Acestea influențează, de asemenea, durata medie a vieții și numărul de ani pe care 
persoanele îi trăiesc cu o stare bună de sănătate. 
 

3.1 Speranţa de viaţă la naștere 

O stare bună de sănătate este un element esenţial al bunăstării umane, reprezentând o valoare în 
sine a unei naţiuni. Starea de sănătate a populaţiei poate fi analizată, în general, cu ajutorul unor 
indicatori referitori la mortalitate şi morbiditate, dar şi pe baza unor indicatori sintetici. Pentru 
caracterizarea evoluţiilor demografice, dar şi a nivelului de dezvoltare al unei populaţii, indicatorul 
cel mai frecvent utilizat este speranţa de viaţă la naştere, cunoscut şi ca durata medie a vieții. În 
general, se acordă o importanţă crescută îngrijirii medicale propriu-zise şi mai puţin aspectului 
preventiv, pierzându-se din vedere faptul că printr-o profilaxie eficientă s-ar putea reduce 
substanţial mortalitatea şi s-ar putea adăuga un număr important de ani la speranţa de viaţă. Cu 
toate acestea, cu fiecare generaţie care se succede, populaţia din România trăieşte din ce în ce 
mai mult. Evoluţia duratei medii a vieţii a fost influenţată de-a lungul timpului de un complex de 
factori, o importanţă deosebită revenind modului de viaţă, stării de sănătate, alimentaţiei, nivelului 
educaţiei sanitare, dar şi condiţiilor economico-sociale. Progresele făcute de ţara noastră în 
creşterea speranţei de viaţă din ultimele decenii nu schimbă poziţia nefavorabilă a României între 
celelalte state membre ale Uniunii Europene. Decalajul pentru România, față de nivelul mediu al 
speranţei de viaţă la naştere al celor 27 de ţări2 (78,2 ani), era în anul 2018 de 5,9 ani. Ţara 
noastră se află între ţările cu cea mai mică speranţă de viață la naştere din UE-27 (75,9 ani) în 
anul 2018, valori mai mici înregistrându-se în Letonia, Lituania şi Bulgaria. Între ţările cu cea mai 
mare speranţă de viaţă din Uniunea Europeană se numără Spania (83,5 ani), Italia (83,4 ani), 
Franța și Cipru (82,9 ani)3. 

                                                 
1 http://www.who.int/gender-equity-rights/understanding/gender-definition/en/  
2 Începând cu anul 2020, datele au fost recalculate de Eurostat, fără Regatul Unit 
3 Sursa: EUROSTAT, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00208/default/table?lang=en 
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De ce femeile trăiesc, în medie, cu 5,5 ani mai mult decât bărbații? Şansele la o viaţă mai lungă 
sunt, în toate ţările membre ale UE, mai mari în cazul femeilor. Statisticile europene, disponibile la 
nivelul anului 2018, arată că femeile din Uninunea Europeană trăiesc, în medie, 83,7 de ani, pe 
când speranţa medie de viaţă a bărbaţilor este de 78,2 ani. Cercetătorii afirmă că această diferenţă 
este explicată în mare parte de stilul de viaţă, mai sănătos în cazul femeilor, şi de ocupaţiile diferite 
ale celor două sexe. 

Fig.3.1  Speranţa de viaţă la naştere în statele membre ale UE, în anul 2018 (ani) 
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Sursa: EUROSTAT, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

În România, speranţa de viaţă la naştere a fost în anul 20194 de 72,5 de ani pentru bărbaţi şi de 
79,6 de ani pentru femei. 

3.2 Speranţa de viaţă la anumite vârste 

Speranţa de viaţă, calculată pentru anumite vârste, constituie un indicator relevant în domeniul 
statisticii sănătății, fiind reper pentru configurarea politicilor sociale care iau în considerare ciclul de 
viaţă al femeilor şi bărbaţilor, cum ar fi: politicile de ocupare, în domeniul pensiilor, al îngrijirii 
sănătăţii, îngrijirii de lungă durată etc. De exemplu, pe baza valorii indicatorului speranța de viață la 
60 ani, se poate aprecia longevitatea unei populații, în special când aceasta este marcată de 
fenomenul de îmbatrânire.  

4 Date provizorii 
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Tab.3.1  Diferenţa dintre femei şi bărbaţi a speranţei de viaţă la anumite vârste (ani) 

Vârsta 2008 2012 2014 2015 20161) 2017 2018 20192)

0 7,06 6,96 6,87 6,92 6,99  6,95 7,01 7,08 
10 6,91 6,83 6,75 6,85 6,86  6,87 6,93 7,00 
20 6,77 6,73 6,64 6,74 6,76  6,78 6,83 6,93 
30 6,52 6,50 6,42 6,51 6,53  6,56 6,63 6,73 
40 6,19 6,20 6,14 6,24 6,28  6,32 6,41 6,50 
50 5,36 5,50 5,50 5,61 5,67  5,71 5,80 5,89 
60 3,86 4,05 4,10 4,22 4,31  4,33 4,42 4,51 
70 2,12 2,32 2,38 2,47 2,50  2,52 2,54 2,56 
80 0,74 0,80 0,87 0,91 0,93  0,94 0,91 0,87 

1) Date revizuite, conform Calendarului de revizuire al INS; 2) Date provizorii.
Notă: Speranţa de viaţă la anumite vârste s-a calculat cu populaţia după domiciliu şi cu decedaţii cu domiciliul sau reşedinţa obişnuită în 
România.  

Sursa: INS, Statistica demografică 

Este cunoscut faptul că persoanele vârstnice au o stare de sănătate mai precară și o mortalitate 
mai ridicată, comparativ cu cele care aparțin grupelor de vârstă mai tinere. În țara noastră, 
speranța de viață la 60 de ani este în creștere; în anul 2018, se estima că o persoană ajunsă la 
această vârstă, ar mai fi avut de trăit, în medie, 20,2 ani. 
Deşi speranţa de viaţă scade odată cu vârsta, diferenţele pe sexe se menţin superioare la femei pe 
tot parcursul vieţii. La vârstele înaintate, ecartul dintre sexe se diminuează, ajungând să fie mai 
mic de un an la vârsta de 80 de ani.  

3.3 Speranţa de viaţă sănătoasă 

Speranța de viaţă sănătoasă măsoară numărul mediu de ani pe care o persoană se așteaptă să îi 
trăiască, la o anumită vârstă, cu o stare de sănătate bună, având în vedere ratele specifice de 
mortalitate, morbiditate şi riscul de invaliditate pentru anul respectiv. Conceptul speranţă de viaţă 
sănătoasă a fost propus de Sanders5 (1964), iar prima metodă de estimare a valorilor indicatorului 
denumit speranţa de viaţă sănătoasă a fost propusă de Sullivan6 în 1971. Indicatorul combină 
informaţii asupra prevalenţei pe vârste a stării de sănătate şi de boală, cu date asupra mortalităţii 
pe vârste. În anul 1989, a fost stabilită o rețea de cercetare internațională (REVES) pentru a 
promova utilizarea indicatorului speranța de viață sănătoasă și pentru a îmbunătăți 
comparabilitatea datelor între statele lumii. Astăzi, Organizația Mondială a Sănătății calculează și 
alți indicatori suplimentari - precum speranța de viață ajustată în funcție de dizabilități (DALE - 
Mathers7, 2000; OMS 2001). 

5 Sanders BS (1964) Measuring community health levels. American Journal of Public Health, 54(7):1063–1070 
6 D. F. Sullivan, (1971) “A single index of mortality and morbidity”, HSMHA Health Reports, vol. 86 
7 Mathers, Colin D, Sadana, Ritu, Salomon, Joshua A, Murray, Christopher J. L, Lopez, Alan D. et al. (2000). Estimates of DALE for 191 
countries : methods and results / Colin D Mathers ... [et al.]. Geneva : World Health Organization. 
http://www.who.int/iris/handle/10665/67778  
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Fig.3.2  Speranţa de viaţă sănătoasă la naştere şi la 65 ani (ani) 
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Sursa: Eurostat, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

Populaţia României trăieşte mai mult în prezent, comparativ cu anul 2008, însă nu şi mai sănătos. 
Afirmația este valabilă pentru ambele sexe. În anul 2018 bărbaţii au o speranţă de viaţă sănatoasă 
mai mare decât cea a femeilor cu 0,4 ani, faţă de situaţia inversă înregistrată în anul 2008, când 
speranţa de viaţă sănătoasă a femeilor o depăşea pe cea a bărbaţilor cu 2,9 ani. Speranţa de viaţă 
sănătoasă la naştere pentru femei a fost de 59,6 ani (în anul 2018), faţă de 61,9 ani (în anul 2009), 
iar pentru bărbaţi de 59,2 ani (în anul 2018), faţă de 59,6 ani (în anul 2009).  
La nivelul UE, în anul 2018, ecartul dintre femei şi bărbaţi pentru speranța de viață sănătoasă la 
naștere este de 0,4 ani, în favoarea populaţiei feminine, pentru care speranţa de viaţă sănătoasă 
la naştere este de 59,6 ani. 

3.4 Mortalitatea 

Mortalitatea, ca fenomen demografic, se referă la frecvența deceselor care au loc în rândul unei 
populații, într-un interval delimitat de timp. Fenomenul constituie o componentă negativă a mișcării 
naturale a populației, influențând volumul populației și structura acesteia pe grupe de vârstă.  
Modelul de mortalitate este conturat de impactul exercitat de unele cauze de deces. În țara noastră 
bolile aparatului circulator (în special boala ischemică a inimii şi bolile cerebro-vasculare) şi 
tumorile continuă să fie principalele cauze de deces, atât în cazul femeilor, cât şi în cazul 
bărbaţilor. În anul 2019, ponderea deceselor determinate de aceste două cauze a fost de 75,3% 
din totalul deceselor (71,4% în cazul bărbaţilor, respectiv 79,8% în cazul femeilor). 
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Fig.3.3  Ponderea în total a principalelor cauze de deces pe sexe, în anul 2019 (%) 
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Cauzele de deces, au fost codificate în conformitate cu Clasificarea Internaţională a Maladiilor - Revizia a X-a, 1994 - Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii. 

Sursa: INS, Statistica demografică 

Comparativ cu anul 2008, în anul 2019 rata mortalităţii a crescut în România, de la 12,3‰ la 
13,4‰. 
De asemenea, în comparație cu anul 2008, rata mortalităţii a crescut atât la bărbaţi (de la 13,5‰ în 
anul 2008 la 14,3‰ în anul 2019), cât şi la femei (de la 11,1‰ în anul 2008, la 12,5‰ în anul 
2019). 
Valorile supramortalităţii masculine din anul 2019, de 110 decese masculine la 100 decese 
feminine, înregistrând o scădere comparativ cu anul 2008 când s-au înregistrat 115 decese 
masculine la 100 decese feminine.  
Cauzele de deces, au fost codificate în conformitate cu Clasificarea Internaţională a Maladiilor - Revizia a X-
a, 1994 - Organizaţia Mondială a Sănătăţii. În anul 2019, ca şi în ceilalţi ani, ratele mortalităţii specifice 
pe principalele cauze de deces au continuat să aibă valori diferite pentru bărbaţi şi pentru femei. 

Tab.3.2  Rata mortalității, pe principalele cauze de deces şi pe sexe (decedaţi la 100000 locuitori) 

2008 20161) 20192) 
Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin 

Total 1347,5 1110,6 1404,8 1221,9 1434,0 1247,4
Boli ale aparatului circulator  725,9 756 718,9 789,0 712,9 784,8
Tumori 275,7 177,3 319,1 209,5 311,0 210,4
Boli ale aparatului respirator  78,6 41,6 92,8 55,9 114,4 69,5
Boli ale aparatului digestiv 92,9 57,9 91,3 56,9 103,7 59,2
Boli infecţioase şi parazitare 18,3 6,2 19,9 12,1 25,0 18,6
Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism 10,4 11,6 14,1 15,4 15,1 16,8
Boli ale sistemului nervos 10,2 9,5 17,6 22,1 18,7 23,9
Leziuni traumatice, otrăviri şi alte 
consecinţe ale cauzelor externe 98,8 27,3 77,9 22,8 79,8 21,8

1) Date revizuite, conform Calendarului de revizuiri al INS; 2) Date provizorii.
Notă: Datele pentru anul 2008 nu includ decesele produse în străinătate, începând cu anul 2014 sunt incluşi numai decedaţii cu 
reşedinţa obişnuită în România. Ratele au fost calculate cu populaţia rezidentă la 1 iulie a fiecărui an, estimată în condiţii de 
comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor 2011.  

Sursa: INS, Statistica demografică
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Mortalitatea feminină a avut valori superioare celei masculine în cazul bolilor aparatului circulator, 
a bolilor endocrine, de nutriţie şi metabolism, dar și al bolilor sistemului nervos. Pentru celelalte 
cauze de deces se manifestă o „supramortalitate masculină”, mai accentuată în cazul tumorilor, a 
leziunilor traumatice, otrăvirilor şi altor consecinţe ale cauzelor externe. 

3.5 Personalul medico-sanitar 

Personalul medico-sanitar reprezintă totalitatea personalului medical de specialitate care activează 
în unități din domeniul medical, în unitățile de asistență socială în care se acordă îngrijiri medicale 
combinate cu îngrijiri sociale (unități rezidențiale pentru persoane vârstnice, unități rezidențiale și 
centre de zi pentru persoane cu dizabilități), atât în sectorul public, cât și în cel privat, în institute și 
instituții medicale de cercetare științifică în domeniul medical, ori în unitățile administrației publice 
centrale și locale cu rol în coordonarea și gestionarea activității sistemului sanitar, cum sunt 
Direcțiile de Sănătate Publică, Casele de Asigurări de Sănătate etc.  

Fig.3.4  Personal medico-sanitar cu studii superioare (persoane) 
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Notă: În numărul medicilor sunt incluși și medicii de familie (aceștia fiind evidențiați și distinct în grafic).

Sursa: INS, Statistica sănătății 

Personalul medico-sanitar din sistemul național de sănătate este format din personal sanitar cu 
pregătire medicală superioară, personal sanitar cu studii medii și personal sanitar auxiliar.   
Toate cele trei categorii de personal au avut o evoluție crescătoare în perioada 2008-2019: 
personalul medico-sanitar cu studii superioare (medici, medici stomatologi, farmaciști, 
fiziokineto-terapeuți și asistenți medicali cu studii superioare) a crescut cu peste 50%, în anul 2019 
comparativ cu anul 2008, cel cu studii medii s-a dublat, iar personalul sanitar auxiliar a crescut cu 
9,1%. 
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Fig.3.5  Personal sanitar cu studii medii și personal sanitar auxiliar (persoane) 
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Sursa: INS, Statistica sănătății 

Cea mai mare creștere (de aproape 6 ori) se întâlnește în rândul asistenților medicali cu studii 
superioare. Fenomenul este marcat de încurajarea asistenților medicali cu studii medii (care au 
absolvit școli sanitare postliceale ori licee sanitare) să urmeze studii universitare, prin lansarea de 
noi programe de studii și de dezvoltare profesională, având ca scop redefinirea profesiei de 
asistent medical. Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală a fost înfiinţată în anul 2005, prin 
Hotărârea Guvernului nr. 916/2005 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior acreditate 
sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de 
licenţă. În 2007 a absolvit prima serie de studenți ai acestor instituții. Un alt program a fost lansat 
în 2013, printr-un obiectiv comun al Ministerului Sănătății și al Ordinului Asistenţilor Medicali 
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, de transpunere a Directivei 2013/55/UE 
care viza atragerea fondurilor europene în vederea implementării Programului de revalorizare a 
competenţelor profesionale a asistenţilor medicali generalişti formaţi înainte de aderarea României la UE. 

În întreaga lume, domeniul medical este ocupat majoritar de personal feminin. Acest fenomen este 
și consecința faptului că profesiile medicale sunt profesii considerate feminine. România nu este o 
excepție, astfel, personalul medico-sanitar din sistemul de sănătate din România se caracterizează 
printr-un profund dezechilibru pe sexe. Peste 70% dintre medicii din țara noastră sunt femei, iar în 
rândul cadrelor medicale cu studii medii, bărbații reprezintă doar 9,6%. 
În anul 2019, raportul dintre femei și bărbați din categoria personalului medical cu studii superioare 
este de 3:1, în favoarea femeilor. Pentru personalul cu studii medii, unde ponderea femeilor este 
de 90,4%, situația este la fel de gravă atât în mediul rural (91,7% femei), cât și în mediul urban 
(90,3% femei). 
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4. Dimensiunea de gen în educație 

 
Egalitatea de gen constituie una din temele importante ale politicilor sociale ale unei țări și 
presupune valorizarea aspiraţiilor, nevoilor şi comportamentelor individuale, prin acces egal la 
toate formele de educaţie, indiferent de sex, naţionalitate, religie sau mediul socio-familial. Prin 
educaţie, o societate încearcă ameliorarea sau eliminarea impactului convenţiilor sociale legate de 
diferenţele de gen, cu influenţe puternice asupra întregului parcurs al vieţii individuale, dar şi 
asupra dezvoltării societăţii, în ansamblul ei. 
Egalitatea de gen este un „factor de egalizare între femei și bărbați“ care poate debloca resurse 
potențiale de talent, energie şi competenţă, care pot susţine o dezvoltare umană mai sustenabilă 
pentru generaţiile viitoare. 
Una dintre temele de cercetare științifică privind genul în educație o constituie diferența dintre 
rezultatele școlare ale fetelor comparativ cu cele ale băieților. Totuși, problema principală rămâne 
accesul egal pentru fete și băieți la educaţie şi învăţare continuă, precum şi egalitatea în cadrul 
procesului de educaţie şi evaluare a cunoştinţelor acumulate.  
În România, nu se pune problema discrepanțelor de gen în ceea ce privește accesul la educație. 
Datele statistice confirmă acest fapt. Disparităţile de gen se manifestă, totuși, asupra altor 
dimensiuni socio-economice, fiind derivate din inegalitatea veniturilor familiilor din care provin 
copiii, mediul de rezidenţă al acestora, dar sunt influențate şi de factorii geografici şi de dezvoltare 
economică regională. 
 

4.1 Populaţia şcolară 

 
Diminuarea continuă a populaţiei rezidente din ultimele decenii a afectat volumul și structura pe 
vârste a populaţiei şcolare. În anul şcolar 2019-2020, populaţia şcolară din România a înregistrat 

3526,2 mii persoane1, cu 18,5% mai puţin decât în urmă cu un deceniu (anul școlar 2008-2009). 

Scăderea a fost mai accentuată la populaţia şcolară feminină (-18,8%), comparativ cu cea 
masculină (-18,2%).  
Populaţia şcolară este aproximativ echilibrată pe sexe, urmând aproximativ aceeași distribuție ca și 
populația de vârstă școlară. Pe niveluri de educaţie, situația este diferită. De exemplu, în 
învăţământul preuniversitar, populaţia feminină este aproape egală cu cea masculină. În 
învăţământul superior, în anul universitar 2019-2020, 53,9% din studenţii înscrişi la programele de 
licenţă, respectiv 56,6% din învăţământul universitar de masterat, cursuri şi studii postuniversitare 
şi doctorat, erau persoane de sex feminin.  
Excepții privind echilibrul populației școlare, pe sexe, se înregistrează în învățământul profesional, 
unde de regulă se înscriu mai mulți băieți (66,8%, în anul școlar 2019-2020) și în învățământul 
postliceal, unde populația școlară feminină este superioară celei masculine (69,3%). 
 
 

                                                 
1  Inclusiv înscrişi la programe de masterat, doctorat, studii postuniversitare şi programe post-doctorale. 
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Fig.4.1  Populaţia şcolară, pe niveluri de educaţie, în anul școlar 2019-2020 (mii persoane) 
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Sursa: INS, Statistica educaţiei 

Participarea la educaţie 

În anul şcolar 2018-2019, rata netă de cuprindere în învăţământ2 a fost de 61,8%, menținându-se 
la aproximativ același nivel cu anii anteriori. Indicatorul înregistrează, în general, valori superioare 
în rândul fetelor (63,8%, în anul școlar 2018-2019), comparativ cu cea a băieţilor (59,8%). 

Fig.4.2  Rata netă de cuprindere în învăţământ, pe niveluri de educaţie, în anul şcolar 2018-2019 (%) 
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Sursa: INS, Statistica educaţiei 

Cele mai mici rate nete de cuprindere se înregistrează în învățământul antepreșcolar, atât pentru 
băieți (3,4%) cât și pentru fete (3,2%). 
Disparităţile în educaţie se manifestă cel mai evident în profil teritorial, între regiunile de dezvoltare 
economică şi între mediile de rezidenţă. Deşi municipiul Bucureşti se caracterizează prin cea mai 
ridicată rată netă de participare la educaţie din România (98,4%, în anul şcolar 2018-2019), se 

2 Începând cu anul şcolar 2014/2015, în cadrul acestui indicator este inclus şi numărul de copii din creşe (învăţământ antepreşcolar). 
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evidenţiază şi prin cea mai pronunţată diferenţă de gen (12,1 puncte procentuale în favoarea 
fetelor). 
Cea mai scăzută rată netă de participare la educaţie se întâlneşte în judeţul Ilfov, pentru ambele 
sexe (36,7% în cazul fetelor, 37,0% în cazul băieţilor).  
Mediul rural este, de asemenea, un pol al lipsei de participare la educație, comparativ cu mediul 
urban. Numai 36,7% din copiii care locuiesc în comunele și satele României merg la școală. Între 
regiuni, se evidențiază vestul, cu cea mai scăzută rată netă de cuprindere în învățământ, de 
34,8%. 
Rata brută de şcolarizare a fost în anul școlar 2018-2019 de 72,1%. Şi acest indicator a înregistrat 
valori diferite pe sexe (74,2% la fete, respectiv 70,5% la băieţi).  
 
Abandonul şcolar 
 
Un alt indicator relevant în ceea ce priveşte participarea la educaţie, sau mai corect spus, care 
reflectă non-participarea, este abandonul şcolar. În România, băieţii abandonează timpuriu şcoala 
într-un număr mai mare decât fetele. 
În anul școlar 2018-2019, rata abandonului a înregistrat valori mai mari pentru populaţia şcolară 
masculină, atât în învăţământului primar şi gimnazial, în învăţământul secundar superior (liceal şi 
profesional) cât şi în învăţământul postliceal.  
 
Tab.4.1  Rata abandonului școlar, pe niveluri de educaţie şi pe sexe, în anul școlar 2018-2019 (%) 
 

 Total Masculin Feminin 
Primar şi gimnazial 1,6 1,8 1,5 
   - Primar 1,6 1,7 1,5 
   - Gimnazial 1,7 1,9 1,5 
Liceal şi profesional 2,6 3,0 2,2 
Postliceal 9,7 9,8 9,7 

 

Sursa: INS, Statistica educaţiei 

 
Abandonul școlar se manifestă cel mai evident în învățământul postliceal, rata celor care părăsesc 
sistemul de educație fiind de 9,7% (9,7% în cazul fetelor, respectiv 9,8% în cazul băieților). 
 

4.2 Diferenţe de gen privind succesul în educaţie 
 
În ultimii ani, sistemul de educaţie din România s-a confruntat cu un fenomen nefavorabil: 
scăderea numărului de absolvenți cu diplomă de bacalaureat (reușiți la examenul de bacalaureat). 
Deși fenomenul se află într-o ușoară tendință de ameliorare, ratele de succes în învățământul 
liceal abia depășesc 60%. La nivel individual, fenomenul are puternice influenţe asupra elevilor 
aflaţi în această situaţie, însă acesta se propagă la nivelul societăţii şi economiei naţionale, prin 
impactul pe care îl are asupra pieţei forţei de muncă.  
La finalul anului şcolar 2018-2019, doar 62,6% din totalul elevilor care au promovat anii terminali 
de liceu (clasele a XII-a şi a XIII-a) în acel an au reuşit să obţină diploma de bacalaureat, cu 1,4 
puncte procentuale mai mult comparativ cu anul precedent. Situaţia este diferită pe sexe, în sensul 
că rata de succes la examenul de bacalaureat este mai ridicată în cazul fetelor (68,7%), 
comparativ cu cea a băieţilor (55,8%). Nivelul scăzut al ratei de succes este influenţat şi de faptul 
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că un număr mare dintre elevii care absolvă liceul nu s-au prezentat la examenul de bacalaureat, 
în anul absolvirii.  
 
Tab.4.2  Numărul de elevi care s-au prezentat şi au reuşit să obţină diploma de bacalaureat, pe filiere 

şi pe sexe, în anul şcolar 2018-2019 (persoane) 
 

Filiera 

Prezentaţi Absolvenți cu diplomă 

Total 
Absolvenţi 

din anul curent 
Total 

Absolvenţi 
din anul curent 

Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin 
Total 64122 73046 54554 65943 42696 56014 39544 53829
Filiera teoretică 32978 44238 30408 41829 27802 39225 26771 38320
Filiera tehnologică 24682 22179 18697 17980 10674 11244 8895 10159
Filiera vocaţională 6462 6629 5449 6134 4220 5545 3878 5350

 

Sursa: INS, Statistica educaţiei 

 
Pentru absolvenţii anului şcolar 2018-2019, ponderea elevilor care au reuşit să obţină diploma de 
bacalaureat, în totalul celor care s-au prezentat, a fost de 77,5%. 
În învăţământul profesional şi în cel postliceal ratele de succes sunt ridicate (95,3%, respectiv 
88,0% la finele anului şcolar 2018-2019). Se înregistrează totuși diferenţe mai mari pe sexe în 
învățământul postliceal și de maiștri (8,8 punte procentuale, în favoarea fetelor). 
 
În învăţământul superior, aproape toţi absolvenţii programelor de licenţă reuşesc să finalizeze 
studiile cu diplomă, ceea ce înseamnă rate de succes foarte mari. În anul universitar 2018-2019, 
rezultatele examenului de licență arată că ponderea studenților care au obținut diploma de licență 
în totalul celor care s-au prezentat a fost de 96,6%.  
Tendinţa fetelor de a continua programele de studii în cadrul sistemului naţional de educaţie se 
manifestă şi în învăţământul universitar. Din totalul studenţilor care au absolvit programele de 
studii cu diplomă de licenţă, în anul universitar 2018-2019, 58,2% sunt persoane de sex feminin. 
Situaţia pe sexe este similară şi pe forme de proprietate a instituţiilor de învăţământ superior: în 
instituţiile publice, 58,5% dintre absolvenţii cu diplomă de licenţă sunt fete, respectiv 56,4% în 
privat. 
Şi în cazul programelor de master şi a studiilor postuniversitare, absolvenţii de sex masculin sunt 
mai puţin numeroși decât fetele, reprezentând 38,7% din totalul absolvenților cu diplomă de nivel 
educațional ISCED 7. Între absolvenții programelor de master și cursurilor postuniversitare, se 
remarcă o pondere mare a fetelor din domeniul Afaceri și administrație și Drept (70,0%). La polul 
opus se află domeniul Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), unde absolvenții de sex 
masculin ocupă ponderi ridicate (62,2% în anul universitar 2018-2019). 
La programele doctorale şi postdoctorale (nivel educațional ISCED 8) situaţia este echilibrată pe 
sexe (50,4% dintre absolvenţi sunt femei). 
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4.3 Personalul didactic 

În România, ca şi în aproape toate ţările europene, profesia de cadru didactic în învăţământul 
preuniversitar este deţinută în majoritate de femei (81,6%, în anul școlar 2019-2020). Pe măsură 
ce nivelul educaţional creşte, ponderea cadrelor didactice de sex feminin scade. Astfel, în 
învăţământul primar şi gimnazial, ponderea femeilor este de 80,7%, iar pentru liceal era de 72,0%. 
În învățământul superior, distribuția personalului didactic este echilibrată pe sexe (51,7% pentru 
femei). 

Fig.4.3  Personalul didactic feminin, pe niveluri de educaţie, în anul școlar/universitar 2019-2020 (%) 
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Sursa: INS, Statistica educaţiei 

În anul școlar 2019-2020, funcțiile de conducere din învăţământul preuniversitar au fost ocupate în 
mare măsură de femei (71,2%).  
În învățământul superior ponderea femeilor în totalul personalului didactic scade odată cu 
avansarea pe scara carierei academice. Deşi aspectul poate fi parţial explicat prin faptul că, de 
cele mai multe ori, femeile nu optează pentru cariere academice, „ecranul“ pus în calea ascensiunii 
femeilor este şi rezultatul parţial al culturii dominant masculine care s-a perpetuat în mediul 
academic. Învăţământul superior din ţara noastră este condus, în majoritate, de bărbaţi. Din totalul 
personalului didactic de conducere din învăţământul superior, în anul universitar 2019-2020, numai 
39,9% erau femei. 
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4.4 Indicatori structurali privind nivelul de educaţie al populaţiei 

Deşi în ultimele două decenii a crescut semnificativ numărul absolvenților din învățământul 
universitar, țara noastră încă se plasează mult sub media europeană în ceea ce privește ponderea  
persoanelor cu studii superioare în totalul populaţiei. În anul 2019, 18,4% persoane cu vârste 
cuprinse între 25 şi 64 ani aveau studii superioare, în România, comparativ cu 33,2% în statele 
membre ale UE3. 
Aşadar, România rămâne încă o ţară cu o populaţie care are cel mai frecvent un nivel mediu  de 
instruire. Situaţia devine din ce în ce mai nefavorabilă, în condiţiile în care în ultimii ani numărul de 
studenţi s-a înjumătăţit (în anul universitar 2017-2018, numărul de studenţi se afla la 49,5% din 
nivelul anului 2008-2009). 
Din punct de vedere al decalajelor pe sexe, există diferenţe între populaţia masculină şi cea 
feminină adultă (25-64 ani), în ceea ce priveşte structura după nivelul de educaţie, în special 
pentru nivelurile inferioare. În timp ce bărbaţii cu nivel de instruire mediu înregistrează o pondere 
mai mare decât femeile (63,3%, comparativ cu 57,8%), în cazul persoanelor care au cel mult nivel 
gimnazial de educaţie, femeile au o frecvenţă mai mare. 

Fig.4.4  Structura persoanelor adulte (25-64 ani), după nivelul de educaţie, pe sexe (%) 
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Sursa: INS, Ancheta forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 

Pe baza datelor rezultate din Anchetei forţei de muncă în gospodării, se calculează şi alţi indicatori 
care reflectă nivelul de educaţie al populaţiei. De exemplu, rata de părăsire timpurie a sistemului 
educaţional de către tineri (18-24 ani) a fost în anul 2019 de 15,3%, în uşoară scădere comparativ 
cu valorile înregistrate în ultimii trei ani.  

3 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do  
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În România, situația este echilibrată pe sexe, indicatorul înregistrând valori aproximativ egale 
pentru tinerii 18-24 ani (14,9% pentru populația masculină, respectiv 15,8% pentru cea feminină, în 
anul 2019). 

Fig.4.5  Rata de părăsire timpurie a sistemului educaţional de către tineri (18-24 ani), pe sexe (%) 
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Sursa: INS, Ancheta forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 

Un alt indicator, gradul de instruire al tinerilor de 20-24 ani, a fost în anul 2019 de 83,4%. Valorile 
indicatorului prezintă diferenţe pe sexe, tinerele de 20-24 ani fiind plasate pe o poziţie ușor 
defavorabilă (83,0%), comparativ cu băieţii (83,8%). 

Tab.4.3  Gradul de instruire al tinerilor de 20-24 ani, pe sexe (%) 

2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019
Total 78,5 78,4 79,8 80,3 79,7 79,7 79,9 79,8 83,4 
Masculin 78,2 78,4 79,0 79,5 78,4 79,3 80,5 80,0 83,8 
Feminin 78,8 78,5 80,7 81,1 81,1 80,2 79,3 79,5 83,0 

Sursa: INS, Ancheta forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 

Gradul de instruire al tinerilor este corelat cu părăsirea prematură a sistemului de educație. Rata 
de părăsire timpurie a sistemului educaţional de către tineri (18-24 ani) reprezintă proporţia 
populaţiei de 18-24 ani cu nivel de educaţie elementar (scăzut), care nu urmează nicio formă de 
instruire (formală sau non-formală), în totalul populaţiei de 18-24 ani. 





Forţa de muncă 

 

5

Femeile şi bărbaţii: parteneriat de muncă şi viaţă _________________________________________   57

5. Forța de muncă

Egalitatea de gen pe piața muncii este o temă de interes pentru politicile sociale, pentru companii 
și organizații nonguvernamentale. Dincolo de strategii, obiective și rapoarte, ce se întâmplă pe 
piața muncii poate fi analizat pe baza datelor statistice. În prezent, există o abordare integratoare a 
egalității de gen care cuprinde cercetări privind ocuparea și șomajul pe piața forței de muncă, 
condițiile și relațiile de muncă, calitatea vieții profesionale și reconcilierea dintre viața profesională 
și cea de familie.  
Sursa principală a informațiilor prezentate în acest capitol o constituie Ancheta forţei de muncă în 
gospodării (AMIGO), cercetare statistică selectivă armonizată pentru toate statele membre ale 
Uniunii Europene. 
Obiectivul principal privind ocuparea forţei de muncă la nivelul Uniunii Europene, cuprins în 
Strategia Europa 2020, prevede ca 75% din populaţia cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani să 
fie ocupată până în anul 2020. Pentru România, ţinta este de 70%.  
În pofida reducerii continue a disparității în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, rata de 
ocupare a forței de muncă este în continuare mai ridicată în rândul bărbaților decât în rândul 
femeilor, în toate statele membre ale UE. Situația prezentă arată că, în anul 2019, la nivelul UE-27, 
rata de ocupare pentru persoanele de 20-64 ani a fost de 73,1%1 (79,0% la bărbaţi şi 67,3% la 
femei). În cazul bărbaților, cele mai mari rate de ocupare s-au înregistrat în Cehia (87,7%), și Malta 
(86,7%), iar cele mai scăzute în Grecia (71,3%) și Croația (72,0%). La femei, rata ocupării a avut 
valori cuprinse între 51,3% (Grecia) şi 79,7% (Suedia). 
În România, în anul 2019, rata de ocupare a persoanelor în vârstă de 20-64 ani a fost de 70,9%, 
înregistrând valori mai mari pentru persoanele ocupate de sex masculin (80,3%, comparativ cu 
61,3% pentru persoanele de sex feminin).  
Deoarece rata medie de ocupare în rândul persoanelor de sex feminin este mai mică decât a 
populaţiei masculine, ținta Strategiei Europa 2020 poate fi îndeplinită numai în cazul în care se 
depun eforturi, în toate statele membre, pentru creşterea participării femeilor pe piaţa muncii. 
Diferenţele de gen între ratele de ocupare se explică prin faptul că femeile sunt adesea puse în 
situaţia să aleagă între a-şi dezvolta o carieră profesională sau să se dedice - o perioadă de timp - 
familiei şi copiilor. Cu toate acestea, există o tendință de flexibilizarea a muncii, dar şi diminuare a 
stereotipurilor de gen în ceea ce priveşte echilibrarea balanţei activităţilor gospodăreşti, fenomen 
care ar putea să conducă, pe termen mediu și lung, la creşterea ocupării în rândul femeilor. 

5.1 Decalaje de gen privind ocuparea forţei de muncă şi şomajul 

În România, deşi structura pe sexe a populaţiei de 15 ani şi peste se caracterizează printr-o 
uşoară preponderenţă feminină (51,6%, în anul 2019), participarea pe piaţa forţei de muncă, la fel 
ca în toate statele membre ale Uniunii Europene, este mai ridicată în cazul bărbaţilor: raportul 
dintre bărbați și femeile ocupate, era în anul 2019 de 1,3.  

1 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_emp_a&lang=en  
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Ocuparea forţei de muncă 

În totalul populaţiei de 15 ani şi peste, 55,1% formau populaţia activă (persoane ocupate şi 
şomeri), restul fiind persoane inactive din punct de vedere economic. 
Populaţia ocupată a fost, în anul 2019, de  8680 mii persoane, iar rata de ocupare, calculată pentru 
populaţia cu vârste între 15 şi 64 ani, a fost de 65,8%.  
Din totalul populaţiei ocupate, 42,9% erau de sex feminin.  
Rata de ocupare pentru populaţia masculină (15-64 ani) a fost de 74,6%, cu  17,8 puncte 
procentuale (pp) mai mare decât cea a populaţiei feminine. Decalajul se menține și la grupa de 
vârstă 25-54 ani (17,0 pp), adâncindu-se la persoanele de 55-64 ani (23,6 pp). 

Fig.5.1  Rata de ocupare a populaţiei de 15-64 ani, pe sexe (%) 

61.6
63.9 64.8

65.8

69.7

54.3
52.5 52.8 52.6 53.3 53.2 53.3

55.8 56.2 56.8

62.6

60.2 60.2 60.1 61.0 61.4

73.2
71.870.9

67.9 67.6 67.6
68.7 69.5

74.6

50

55

60

65

70

75

2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

% Total Masculin Feminin

Sursa: INS, Ancheta forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 

Ocuparea în rândul tinerilor (15-24 ani) este mult mai scăzută, comparativ cu cea a populaţiei în 
vârstă de muncă (15-64 ani), iar decalajele pe sexe sunt mai estompate (10,5 pp în favoarea 
ocupării tinerilor de sex masculin). Rata de ocupare pentru grupa de vârstă 15-24 ani a fost în anul 
2019 de 24,7%, 29,8% în cazul populației masculine şi de 19,3% pentru populaţia feminină. 
Cea mai mare rată de ocupare s-a înregistrat la bărbaţii din grupa de vârstă 35-44 ani (92,4%).  
În ceea ce privește ocuparea în rândul tinerilor, sunt necesare eforturi suplimentare din partea 
tuturor statelor membre, cu o atenție specială pentru serviciile publice de ocupare a forței de 
muncă, pentru intervențiile active adaptate pe piața muncii și pentru educația și formarea 
profesională. Statele trebuie să asigure un mediu favorabil companiilor pentru ca acestea să poată 
oferi stagii de pregătire, facilitând astfel tranziția de la educație la angajarea tinerilor pe piața forței 
de muncă. 

În anul 2019, distribuţia populaţiei ocupate după statutul profesional arată că ponderea salariaților 
(75,8%) era cea mai ridicată în totalul populaţiei ocupate, iar în rândul femeilor ocupate, 77,5% 
erau salariate. În pofida intensificării acțiunilor de ameliorare a diferențelor de gen pe piața muncii, 
femeile rămân, în continuare, persoanele cu statut profesional precar. De exemplu, lucrătorii 
familiali neremuneraţi reprezentau 7,5% din populaţia ocupată, însă femeile sunt preponderente 
(67,2% din totalul lucrătorilor familiali neremuneraţi).  
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Cea mai mare discrepanţă privind statutul ocupațional al femeilor și al bărbaților, se constată în 
rândul patronilor, în sensul că femeile sunt defavorizate în ceea ce privește antreprenoriatul: 
numărul patronilor de sex masculin era, în anul 2019, de 3,3 ori mai mare față de cel al femeilor 
antreprenor.  

În ţara noastră, ca în majoritatea statelor membre ale UE, există ocupaţii specifice pentru femei şi 
bărbaţi. Femeile lucrează, în general, în sectoare economice şi profesii în care activităţile pe care 
le desfăşoară sunt compatibile cu responsabilităţile lor familiale. Dintre activităţile economiei 
naţionale în care femeile ocupate domină piaţa forţei de muncă enumerăm (situația pentru anul 
2019): sănătate şi asistenţă socială (79,9%), învățământ (76,7%), intermedieri financiare și 
asigurări (66,1%) și hoteluri și restaurante (60,4%). Bărbații sunt majoritari, ca persoane ocupate, 
în aproape toate domeniile de activitate. Se remarcă, totuși, în construcții (94,2%), în activități de 
transport şi depozitare (87,5%), industria extractivă (86,4%), în producţia si furnizarea de energie 
electrică si termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (85,0%) și în activități de distribuţie a apei, 
salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (76,3%). 
Între persoanele care aveau un loc de muncă în anul 2019, în ramurile agricole (21,2% din totalul 
populaţiei ocupate), 42,4% erau femei.  
Repartizarea populaţiei ocupate pe grupe de ocupaţii, evidenţiază că în anul 2019, ponderi mai 
mari în totalul persoanelor ocupate se înregistrau pentru femei care lucrau ca funcţionari 
administrativi (64,6%), lucrători în domeniul serviciilor (63,9%) sau specialişti în diverse domenii de 
activitate (56,8%) și tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic (50,5%). 

Fig.5.2  Populaţia ocupată, pe grupe de ocupații și pe sexe, în anul 2019 (mii persoane) 
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Este de remarcat faptul că în grupa muncitorilor calificaţi şi asimilaţi, numărul bărbaţilor este de 
aproape patru ori mai mare decât cel al femeilor. De asemenea, în cazul altor categorii de ocupații 
persoanele ocupate de sex masculin sunt majoritare (71,3%, în anul 2019), ca și în cazul 
membrilor corpului legislativ, ai executivului, a înalţilor conducători ai administraţiei publice şi a 
conducătorilor şi funcţionarilor superiori (unde bărbații dețin o pondere de 66,4% în totalul 
populației ocupate din această grupă de ocupații).  

Şomajul 

Rata şomajului BIM2, la nivelul Uniunii Europene (UE-27)3, a fost în anul 2019 de 6,7% (6,4% la 
bărbaţi şi 7,0% la femei). În cazul bărbaţilor, rata şomajului a înregistrat valori cuprinse între 1,7% 
în Cehia şi 14,0% în Grecia. La femei, cea mai scăzută valoare a ratei şomajului s-a înregistrat în 
Cehia (2,4%) și Germania (2,7%), iar cea mai mare în Grecia (21,5%). 
În România rata şomajului a fost în anul 2019 de 3,9%, (4,3% pentru bărbaţi, 3,4% pentru femei).  
În cazul tinerilor (15-24 ani), rata şomajului a avut valoarea de 16,8%, însă este ușor mai mare în 
cazul populaţiei feminine (17,5%). 

Fig.5.3  Rata şomajului, pe sexe (%) 
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Sursa: INS, Ancheta forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 

Numărul şomerilor în sens BIM era în anul 2019 de 353  mii persoane, în scădere cu 27  mii, 
comparativ cu anul precedent. Distribuţia pe sexe a şomerilor relevă că, în numărul total al 
şomerilor, preponderente sunt persoanele de sex masculin (63,2%). 
Ponderea şomerilor tineri în totalul persoanelor de 15-24 ani era, în anul 2019, de 5,0%, în 
scădere cu 0,5 puncte procentuale comparativ cu anul 2017. Nivelul acestui indicator este mai 
mare pentru persoanele de sex masculin (5,8%, faţă de 4,1% în cazul tinerelor de 15-24 ani). 

2 Conform criteriilor Biroului Internaţional al Muncii. 
3 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a&lang=en  
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Nivelul de educație și pregătire profesională joacă un rol important în facilitarea inserţiei pe piaţa 
muncii, pentru găsirea unui loc de muncă decent, adecvat remunerat şi desfăşurarea activităţii 
profesionale în condiţii mai bune de muncă. Un nivel mai ridicat de educaţie asigură o calificare 
şi/sau specializare mai mare şi, implicit, un loc de muncă mai stabil, mai puţin expus riscurilor de 
şomaj. În anul 2019, ponderile cele mai mari în totalul şomerilor le deţineau şomerii cu pregătire 
liceală (46,0%). În rândul șomerilor, erau și 8,3% absolvenţi ai învăţământului universitar, iar între 
aceștia bărbații  reprezentau 48,8%. 
Cea mai ridicată rată a şomajului s-a înregistrat pentru şomerii de sex masculin, cu nivel scăzut de 
educaţie (7,3%), iar cea mai mică (1,5%) pentru şomerii cu nivel superior de educaţie de sex 
feminin. 

Tab.5.1  Rata şomajului după nivelul de educaţie, pe sexe, în anul 2019 (%) 

Total Masculin Feminin
Total 3,9 4,3  3,4 
Superior (universitar de scurtă şi lungă durată, inclusiv 
masterat, doctorat, postdoctorat şi studii postuniversitare) 1,6  1,6  1,5  
Mediu (postliceal de specialitate, liceal şi profesional, 
complementar sau de ucenici) 4,0  4,1  3,8  
Scăzut (gimnazial, primar şi fără şcoală) 6,3  7,3  4,7  

Sursa: INS, Ancheta forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 

Ecartul pe sexe al ratei şomajului (exprimat prin diferenţa dintre rata şomajului în rândul bărbaţilor 
şi rata şomajului în rândul femeilor) evidenţiază că, rata şomajului la bărbaţi a fost mai mare decât 
cea a femeilor în cinci din cele opt regiuni de dezvoltare. Cea mai mare diferenţă între cele două 
rate (masculin faţă de feminin) s-a înregistrat în regiunea Centru  (2,6 puncte procentuale), iar cea 
mai mică în regiunea Nord-Vest (0,3 puncte procentuale) . 
Rata şomajului de lungă durată (ponderea şomerilor aflaţi în şomaj de 12 luni şi peste în populaţia 
activă) a fost de 1,7%. Pe sexe, acest indicator a înregistrat valori de 1,9% pentru bărbaţi şi 1,4% 
pentru femei.  

5.2 Subocuparea şi forţa de muncă potenţială adiţională 

Subocuparea 

În sens larg, subocuparea se manifestă prin neutilizarea integrală a resurselor de muncă 
disponibile. Într-un sens mai restrâns, subocuparea cuprinde persoanele care sunt ocupate, dar 
lucrează un număr mai mic de ore decât durata medie obişnuită a săptămânii de lucru, sau nu îşi 
utilizează pe deplin aptitudinile, educaţia şi experienţa profesională în raport cu actualul loc de 
muncă; mai mult, nu au capacitatea să-şi schimbe locul de muncă, în ocupaţii care necesită un 
nivel mai înalt de educaţie şi pregătire profesională. Conform definiţiei Eurostat4, subocuparea 
cuprinde persoanele ocupate cu program parţial care doresc şi sunt disponibile să lucreze mai 
multe ore decât în prezent. 

4 Underemployed part-time workers, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Underemployment_and_potential_additional_labour_force_statistics 
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Fig.5.4  Distribuţia persoanelor subocupate, pe sexe şi grupe de vârstă, în anul 2019 (%) 
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Sursa: INS, Ancheta forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 

România este o ţară cu un potenţial de timp de muncă ridicat, care nu este însă utilizat pe deplin.  
Astfel, în anul 2019, 193 mii persoane au fost considerate subocupate. Această categorie de 
persoane a reprezentat 2,1% din populaţia activă, respectiv 2,2% din populaţia ocupată. Din totalul 
persoanelor subocupate, 64,5% erau bărbaţi, iar 51,3% aveau vârsta cuprinsă în intervalul 35-54  
ani. 
Peste jumătate (52,7%) dintre persoanele subocupate aveau studii de nivel scăzut, iar alte 45,8% 
aveau nivel mediu de educaţie. 
Incidenţa subocupării (ponderea persoanelor subocupate în totalul populaţiei ocupate din aceeaşi 
categorie) a avut valori mai mari în activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de 
personal casnic; activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri și servicii destinate 
consumului propriu (12,4%), în agricultură, silvicultură şi pescuit (8,8%), în distribuţia apei şi 
salubritate (3,2%) și în construcții (1,9%). 
În anul 2019, erau subocupaţi 10,5% dintre lucrătorii familiali neremuneraţi, 8,8% dintre lucrătorii 
pe cont propriu şi doar 0,1% dintre salariaţi. 

Forţa de muncă potenţială adiţională 

O categorie distinctă de persoane, care în prezent se numără între persoanele inactive, o 
constituie aşa numita forţă de muncă potenţială adiţională, reprezentând „persoanele inactive care 
caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul” şi „persoanele inactive care nu 
caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucrul”. 
În anul 2019, 116 mii persoane făceau parte din forţa de muncă potenţială adiţională. Dintre 
acestea, 52,3% erau femei. Se observă că femeile sunt dominante în special la grupa de vârstă  
35-44 ani (61,0%), când potenţialul lor de muncă este ridicat. 
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Fig.5.5  Distribuţia forţei de muncă potenţială adiţională, pe sexe şi grupe de vârstă, 
în anul 2019 (%) 
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Sursa: INS, Ancheta forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 

În totalul forţei de muncă potenţială adiţională, 115  mii persoane erau disponibile să înceapă 
lucrul, dar nu căutau un loc de muncă. Doar un număr nesemnificativ de persoane care făceau 
parte din forţa de muncă potenţială adiţională, deşi căutau un loc de muncă, nu erau disponibile să 
înceapă lucrul. 
Aproape jumătate (47,7%) dintre persoanele care alcătuiesc forţa de muncă adiţională potenţială 
aveau nivel de instruire scăzut, în timp ce doar 4,1% aveau nivel superior de instruire. 

5.3 NEET - tinerii neocupaţi care nu urmează nicio formă de educaţie sau de 
instruire  

O preocupare majoră în ceea ce priveşte ocuparea la nivelul comunităţii europene o constituie 
tinerii cu vârsta între 15 şi 24 ani, care nu sunt ocupaţi şi nici nu urmează o formă de educaţie sau 
formare, concept cunoscut sub abrevierea din limba engleză, NEET. Acest segment de populaţie 
reprezintă o categorie particulară de persoane inactive economic. De asemenea, indicatorul 
prezintă interes și pentru grupa de vârstă 15-34 ani. 
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Tab.5.2  Rata tinerilor neocupaţi din România, care nu urmează nicio formă de educaţie sau de 
instruire, pe sexe, în anul 2019 (%) 

Grupa de vârstă Total Masculin Feminin 
15-24 ani 14,7 11,5 17,9 
15-34 ani 17,3 11,1 24,0 

Sursa: INS, Ancheta forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 

Rata tinerilor neocupaţi din România, care nu urmează nicio formă de educaţie sau de instruire 
semnalează dificultăţi în tranziţia de la sistemul de educaţie la piaţa muncii şi problemele legate de 
ocupare pentru populaţia tânără, necuprinsă în sistemul de educaţie. 
În România, 14,7% din tinerii cu vârste între 15 şi 24 de ani nu erau ocupaţi în anul 2019 şi nici nu 
erau înscrişi într-o formă de educaţie. Rata NEET este mare în cazul femeilor. 
În profil teritorial, rata tinerilor neocupaţi care nu urmează  nicio formă  de  educaţie  sau de 
instruire prezintă variaţii mari între regiunile de dezvoltare. În anul 2019, cea mai mare valoare a 
indicatorului s-a înregistrat în regiunea Centru (22,7%), fiind urmată de regiunile 
Sud-Muntenia (18,9%) şi Sud-Est (18,8%). La polul opus se situează regiunile Nord-Est (8,8%), 
Bucureşti-Ilfov (10,3%), şi regiunea Nord-Vest (10,8%). 

Tab.5.3  Rata tinerilor neocupaţi de 15-24 ani, care nu urmează nicio formă de educaţie sau de 
instruire, pe sexe, în statele membre ale UE, în anul 2019 (p.p.) 

Total Masculin Feminin 
UE27 10,1 9,8 10,4 
Belgia 9,3 10,1 8,4 
Bulgaria 13,7 12,7 14,8 
Cehia 5,7 3,3 8,2 
Danemarca 7,7 8,0 7,4 
Germania  5,7 5,2 6,2 
Estonia 6,9 6,6 7,3 
Irlanda 10,1 10,3 9,9 
Grecia 12,5 12,7 12,4 
Spania 12,1 12,5 11,7 
Franţa 10,6 10,9 10,3 
Croaţia  11,8 11,4 12,1 
Italia 18,1 18,2 18,0 
Cipru 13,7 14,2 13,2 
Letonia 7,9 8,8 6,9 
Lituania 8,6 9,7 7,5 
Luxemburg 5,6 5,8 5,5 
Ungaria 11,0 8,9 13,2 
Malta  8,0 7,9 8,2 
Olanda 4,3 4,6 3,9 
Austria 7,1 7,0 7,3 
Polonia 8,1 6,8 9,5 
Portugalia 8,0 7,4 8,6 
România 14,7 11,5 17,9 
Slovenia 7,0 6,0 8,1 
Slovacia 10,3 9,1 11,6 
Finlanda 8,2 8,5 7,8 
Suedia 5,5 5,6 5,4 

Sursa: EUROSTAT, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do 
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În anul 2019, 10,1% din persoanele cu vârste între 15 şi 24 de ani din Uniunea Europeană nu 
urmau o formă de învăţământ şi nu erau ocupaţi pe piaţa forţei de muncă (10,4% dintre femei şi 
9,8% dintre bărbaţi). Situaţia este gravă pentru unele state, cum ar fi Italia, Cipru, Bulgaria, Grecia, 
Spania şi Croaţia, unde rata NEET depăşeşte cu mult media europeană. În România, rata NEET a 
fost de 14,7%. La popul opus se află țări precum Olanda, Suedia, Luxemburg, Germania și Cehia, 
unde tinerii care se află în situația de a nu fi ocupați pe piața forței de muncă și nici de a fi înrolați 
în programe de educație, sunt mai puțin numeroși decât în celelalte state. 
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6. Veniturile

Principiul egalităţii între femei și bărbați, referitor la remunerarea egală pentru muncă egală, a fost 
încorporat în Directiva Comisiei Europene 54/2006 privind punerea în aplicare a principiului 
egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de muncă. Comisia 
Europeană a publicat la sfârșitul anului 2017 un raport privind punerea în aplicare a recomandărilor 
referitoare la consolidarea principiului egalității de remunerare, prin transparență salarială. Cele 
patru măsuri propuse spre a fi îndeplinite de țările membre ale UE, cu referire la transparența 
salarială, sunt: dreptul cetățenilor de a  solicita  informații  privind  nivelurile  de  remunerare, 
raportarea  la  nivelul  întreprinderii, auditurile salariale și abordarea egalității de remunerare în 
cadrul negocierilor  colective1.  

Diferenţele de venit, în principal ale veniturilor din muncă, afectează în primul rând femeile, având 
la bază cauze complexe şi interconectate, femeile ocupând, în mod tradiţional, locuri de muncă în 
activităţi economice mai slab remunerate. Chiar şi în sectoarele pe care le domină, femeile sunt 
slab reprezentate în funcţiile de conducere, în special la cel mai înalt nivel. Aceste situaţii au un 
impact negativ asupra şanselor în cariera profesională, a oportunităţilor de formare profesională şi 
a drepturilor la pensie şi alte asigurări sociale. Tocmai de aceea, recomandarea Comisiei 
Europene este de a încuraja statele membre să instituie măsuri care să asigure că angajatorii (din 
întreprinderi și organizații cu cel puțin 50 de angajați) informează în mod regulat angajații, 
reprezentanții lucrătorilor și partenerii sociali cu privire la remunerația medie, pe categorii de 
angajați  sau  de  funcții,  dar și pe sexe. 

În România, nu se poate vorbi de discriminare pe sexe în niciun domeniu al activităţii economice. 
Totuși, există diferenţe de gen între câştigurile salariale, acestea fiind generate indirect, de 
anumite circumstanțe socio-demo-economice. De exemplu, abilităţile şi competenţele femeilor pot 
fi adesea subapreciate, în special în profesiile în care femeile sunt majoritare. Există şi situaţii în 
care câştigurile salariale ale femeilor sunt afectate de diverşi factori care reduc capacitatea de 
remunerare a acestora sau limitează accesul la mijloace complementare de recompensare a 
muncii. De exemplu, timpul de lucru al femeilor este mai redus, în medie, comparativ cu cel al 
bărbaţilor, ca o consecință a interferențelor dintre viața profesională și viața de familie. Cele mai 
importante cauze care afectează viața profesională a femeilor sunt concediile de maternitate sau 
pentru creşterea copilului până la 2 ani, dar și programele variabile de lucru.  

Capitolul prezintă informații referitoare la cele mai semnificative forme de câștig ale populației din 
România: câștigurile salariale, veniturile gospodăriilor, pensiile. 

1 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/RO/COM-2017-671-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF. Recomandările Comisiei 
Europene prevăd  că  divulgarea  oricăror  informații  conținând  date  cu  caracter  personal  în conformitate cu aceste măsuri ar trebui 
să fie efectuată în conformitate cu legile naționale privind protecția datelor (Regulamentul 2016/679) 
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6.1 Câştigurile salariale - remunerare egală pentru muncă egală? 

În anul 2019, câştigul salarial mediu brut lunar în România a fost 4853 lei, iar câştigul salarial 
mediu net lunar 2986 lei. Este de precizat faptul că, pe fondul modificărilor legislative privind 
sistemul de salarizare2, au fost trei ani de creșteri ale salariilor, în special în rândul salariaţilor din 
sectorul bugetar.  

Fig.6.1  Câştigurile salariale medii lunare brute și nete, pe sexe, în anul 2019 (lei/persoană) 
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Sursa: INS, Ancheta costului forţei de muncă 

Ecartul câștigului salarial mediu brut şi net lunar se menţine în favoarea bărbaţilor. În anul 2019, 
bărbaţii au avut un câştig mediu lunar brut cu 118 lei mai mult decât cel al femeilor, iar net, cu 149 
lei. 

În România există decalaje ale câştigurilor salariale între femei şi bărbaţi, pe activităţi ale 
economiei naţionale, cauzate de nivelul diferit de calificare, de poziţia ierarhică la locul de muncă 
sau de ocupaţia exercitată. De regulă, în cele mai multe dintre activităţile economiei naţionale, 
diferenţele de câştig salarial sunt în favoarea bărbaților. 

2 Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare), contribuţiile de 
asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în sarcina 
salariatului și, începând cu anul de referinţă 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al câştigului 
salarial. În consecință, indicatorul „câştigul salarial mediu brut lunar”, produs şi diseminat începând cu anul de referinţă 2018 nu mai 
este comparabil cu seriile de date anterioare. 
Aceste prevederi legale nu influenţează comparabilitatea datelor pentru seria de „câştig salarial mediu net lunar”. 
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Fig.6.2  Câştigul salarial mediu lunar brut şi net, pe activităţi ale economiei naţionale şi pe sexe, în 
anul 2019 (lei) 
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Datele arată că femeile angajate în unele activități economice considerate ca fiind specifice „pentru 
bărbați”, cum ar fi de exemplu industria extractivă și construcțiile, au câştiguri salariale mai mari 
decât bărbaţii. Totuși, şi ponderea femeilor salariate în aceste activităţi este scăzută prin 
comparație cu ponderea bărbaților.  
În anul 2019, câștigul salarial mediu lunar brut al bărbaţilor care lucrau în industria extractivă era 
cu 854 lei mai mic decât al femeilor, iar cel net, cu 473 lei. În construcții, femeile aveau un câștig 
salarial brut cu 234 lei mai mare decât cel al bărbaților, respectiv un câștig net cu 45 lei mai mare. 
Diferențele salariale în favoarea femeilor sunt puse pe seama faptului că acestea lucrează pe 
posturi care necesită calificări superioare, mai bine plătite, deși activitățile economice sunt 
dominate de salariați cu nivel scăzut de educație. 
În activităţile de servicii administrative şi activităţi de servicii suport, femeile aveau în anul 2019 un 
câștig salarial mediu brut cu 683 lei mai mare comparativ cu bărbații, respectiv cu 408 lei pentru 
cel net. 
Există, totuşi, decalaje mari şi în favoarea bărbaţilor. De exemplu, în intermedieri financiare şi 
asigurări, femeile realizau un câştig salarial mediu lunar brut cu 2988 lei mai mic decât al 
bărbaţilor, iar net cu 1743 lei. 
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Un alt aspect al modelului de câştig salarial pe piaţa forţei de muncă naţionale constă în faptul că 
angajarea în sectorul public este mai avantajoasă din punct de vedere al câștigului salarial, atât 
pentru femei, cât și pentru bărbați. Situația este diferită, pentru anumite activități ale economiei 
naționale, unde câștigul salarial din mediul privat poate depăși cu mult media celui din sectorul 
public. De exemplu, în activitățile de fabricare a produselor de cocserie și a produselor obținute din 
prelucrarea țițeiului, dar și în activitățile de editare, câștigul salarial nominal mediu net lunar este 
de peste două ori mai mare în mediul privat decât în sectorul public (de 2,3 ori, respectiv de 2,2 
ori). De asemenea, câștigurile salariale nete din privat depășesc cu mult salariile din sectorul 
public în activități precum fabricarea băuturilor și activități de servicii în tehnologia informației; 
activități de servicii informatice (de 1,7 ori). 

Fig.6.3  Câştigul salarial mediu lunar brut şi net, pe forme de proprietate a angajatorului şi pe sexe,  
în anul 2019 (lei) 
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Este de menționat faptul că femeile câştigă mai puţin decât bărbaţii, indiferent de forma de 
proprietate a angajatorului.  

Tab.6.1  Ecartul câştigului salarial mediu brut și net lunar, între sexe, pe forme de proprietate, în anul 
2019 (lei) 

Forma de proprietate 
Ecartul câștigului salarial brut

(M-F) 
Ecartul câștigului salarial net 

(M-F) 
  Publică 115 104 
  Privată 489 370 

Sursa: INS, Ancheta costului forţei de muncă 

În anul 2019, câștigul salarial mediu net lunar al bărbaților angajați în sectorul public era cu 104 lei 
mai mare decât cel al femeilor. În mediul privat, situația se menține, însă ecartul este mult mai 
mare (370 lei). Se observă o tendință de adâncire a discrepanțelor salariale între femei și bărbați în 
mediul privat, dar și o îngustare a ecartului, pe sexe, în sistemul public. 

  Bărbați             Femei    

Proprietate publică
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6.2 Pensiile - acelaşi loc de muncă, aceeaşi pensie? 

Forma cea mai importantă de venit pentru persoanele cu vârste peste 65 de ani o constituie pensia 
pentru limită de vârstă. Impactul diferenţei de remunerare de-a lungul vieţii active, între femei şi 
bărbaţi, se propagă în timp, cu consecinţe asupra unui risc mai mare de sărăcie la care sunt 
expuse femeile de vârsta a treia. 

Nivelul pensiei medii ce revine femeilor s-a situat în anul 2019 sub cel al pensiei medii a bărbaţilor, 
pentru majoritatea categoriilor de pensii (excepṭie făcând pensia pentru pensionarii proveniṭi din 
fostul sistem al agricultorilor). 

Fig.6.4  Ecartul pensiei pentru limită de vârstă, pe sexe (lei) 
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Sursa: INS, Cercetare statistică privind pensiile 

 

Ecartul pensiei pentru limită de vârstă, pe sexe, urmează o tendinţă crescătoare, până în anul 
2016 acesta fiind de 1,8 ori mai mare decât nivelul înregistrat în anul 2008, ca în anul 2017 ecartul 
să scadă vertiginos ajungând doar la 57 lei, apoi crescând la 603 lei în 2018, respectiv 646 lei în 
2019. 
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Fig.6.5  Pensia medie lunară de asigurări sociale, pe categorii de pensii şi pe sexe, în anul 2019 (lei) 
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Categoria pensiei limită de vârstă cu stagiu incomplet de cotizare a înregistrat ecartul cel mai mare 
între valorile pensiei pentru bărbaţi ṣi femei (643 lei), cel mai mic ecart înregistrându-se pentru 
categoria de pensie de invaliditate gradul II (143 lei). 

6.3 Veniturile gospodăriilor 

O analiză a nivelului veniturilor gospodăriilor prezintă o deosebită importanţă, deoarece furnizează 
informaţii cu privire la nivelul de dezvoltare socio-economică al ţării, dar şi a nivelul de trai al 
populaţiei. În ţara noastră, decalajele între veniturile gospodăriilor conduse de femei şi cele 
conduse de bărbaţi au fost şi rămân, în continuare, mari.  

În anul 2019, veniturile lunare medii înregistrate de gospodăriile din România au fost de 4789,8 lei, 
nivelul acestora în gospodăriile conduse de bărbaţi fiind de 1,5 ori mai mari decât cel înregistrat de 
gospodăriile în care femeile sunt reprezentante.  

Ponderea cea mai mare a veniturilor gospodăriei o ocupă veniturile băneşti, pentru ambele sexe 
(92,5% pentru masculin, 92,6% pentru feminin), însă şi pentru această categorie de venit există 
discrepanţe majore între femei şi bărbaţi. Media lunară a veniturilor băneşti obţinute în gospodăriile 
feminine se situează la 66,5% din cea înregistrată în gospodăriile conduse de bărbaţi. 

O pondere importantă în totalul veniturilor gospodăriilor din România o deţin veniturile în natură 
(7,0%), acestea fiind constituite, în principal, din veniturile provenite din contravaloarea consumului 
de produse agroalimentare din resurse proprii (82,5%). În cazul veniturilor în natură, nu există 
diferenţe mari între gospodăriile conduse de bărbaţi (7,5%) şi cele conduse de femei (7,4%).  
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Tab.6.2  Venituri şi alte resurse financiare, pentru gospodăriile conduse de bărbaţi şi de femei, în 
anul 2019 (medii lunare pe o gospodărie, lei) 

Masculin Feminin
VENITURI TOTALE (A+B) 5312,8 3527,5
A. Venituri băneşti 4915,8 3267,9
Salarii brute şi alte drepturi salariale 3740,8 2121,2 
Venituri din agricultură 100,9 53,0 
Venituri din activităţi neagricole independente 107,1 66,2 
Venituri din prestaţii sociale 871,7 908,5 
Venituri din proprietate 7,7 5,1 
Venituri din vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei 48,4 30,9 
Alte venituri 39,2 83,0 
B.  Venituri în natură 397,0 259,6
Contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiarii 
de prestaţii sociale 63,7 46,9 
Contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse 
proprii 333,3 212,7 

Sursa: INS, Ancheta Bugetelor de Familie 

În anul 2019, veniturile din prestaţii sociale au fost, în medie, mai mari în cazul femeilor (cu 36,8 lei 
lunar), iar componenta principală a acestora o constituie pensiile (88,1%), care sunt mai mari în 
cazul gospodăriilor conduse de femei (cu 73,7 lei lunar). 

O mică parte din sumele disponibile pentru consum, la nivelul gospodăriilor din România, o 
constituie împrumuturile, creditele luate şi sumele retrase de la bănci şi alte instituţii similare. 

Fig.6.6  Împrumuturi, credite luate, sume retrase de gospodării de la bănci şi instituţii similare, pe 
sexe, în anul 2019 (lei lunar pe o gospodărie) 
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Sursa: INS, Ancheta Bugetelor de Familie  

În general, gospodăriile conduse de bărbaţi apelează mai mult la îndatorare. În anul 2019, raportul 
dintre nivelul mediu al împrumuturilor gospodăriilor conduse de cele două categorii de populaţie 
(masculin/feminin) a fost de 1,1:1. 
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Glosar 

 

 

Populaţia rezidentă 

Populaţia rezidentă reprezintă totalitatea persoanelor cu cetăţenie română, străini şi fără cetăţenie, 

care au reşedinţa obişnuită pe teritoriul României. Populaţia rezidentă la 1 ianuarie a fost 

determinată conform metodologiei şi reglementărilor internaţionale în domeniu. 

 

Reşedinţa obişnuită 

Reşedinţa obişnuită reprezintă locul în care o persoană îşi petrece în mod obişnuit perioada zilnică 

de odihnă, fără a ţine seama de absenţele temporare pentru recreere, vacanţe, vizite la prieteni şi 

rude, afaceri, tratamente medicale sau pelerinaje religioase. Se consideră că îşi au reşedinţa 

obişnuită într-o zonă geografică specifică doar persoanele care au locuit la reşedinţa obişnuită o 

perioadă neîntreruptă de cel puţin 12 luni înainte de momentul de referinţă. Reşedinţa obişnuită 

poate să fie aceeaşi cu domiciliul sau poate să difere, în cazul persoanelor care aleg să-şi 

stabilească reşedinţa obişnuită în altă localitate decât cea de domiciliu din ţară sau străinătate. 

 

Raportul de feminitate 

Raportul de feminitate reprezintă numărul mediu de femei care revin la 100 bărbaţi. 

 

Indicele de îmbătrânire a populaţiei 

Indicele de îmbătrânire a populaţiei reprezintă numărul persoanelor de vârstnice (de 65 ani şi 

peste) care revine la 100 de persoane tinere (sub 15 ani).  

 

Vârsta medie 

Vârsta medie a populaţiei este media vârstelor unei populaţii, prin vârstă înţelegând acea variabilă 

demografică continuă ce exprimă timpul scurs de la data naşterii unei persoane până la un anumit 

moment de observare. 

 

Vârsta mediană 

Vârsta mediană este un indicator ce împarte populaţia unei ţări, ordonată crescător sau 

descrescător după vârstă, în două părţi egale, vârsta mediană fiind valoarea de mijloc. 
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Născutul-viu  

Născutul-viu este produsul concepţiei, expulzat sau extras complet din corpul mamei, independent 

de durata sarcinii şi care, după această separare, prezintă un semn de viaţă - respiraţie, activitate 

cardiacă, pulsaţii ale cordonului ombilical sau contracţii musculare dependente de voinţă. 

 

Rata de natalitate  

Rata de natalitate reprezintă numărul de născuţi-vii dintr-un an raportat la populaţia de la 1 iulie din 

statistica curentă şi se exprimă în număr de născuţi-vii la 1000 locuitori. 

 

Rata generală de mortalitate  

Rata generală de mortalitate reprezintă numărul persoanelor decedate dintr-un an raportat la 

populaţia de la 1 iulie din statistica curentă şi se exprimă în număr de decese la 1000 locuitori. 

 

Sporul natural al populaţiei 

Sporul natural al populaţiei reprezintă diferenţa dintre numărul născuţilor-vii şi numărul persoanelor 

decedate, în anul de referinţă. 

 

Căsătoria  

Căsătoria reprezintă uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată în condiţiile 

legii. 

 

Divorţul  

Divorţul reprezintă desfacerea unei căsătorii încheiate legal, printr-o hotărâre definitivă a instanţei 

judecătoreşti, a ofiţerului de stare civilă sau a unui notar public. Datele se referă la cererile de 

divorţ pentru care desfacerea căsătoriei a fost admisă. 

 

Rata de nupţialitate  

Rata de nupţialitate reprezintă numărul căsătoriilor dintr-un an raportat la populaţia de la 1 iulie din 

statistica curentă şi se exprimă în număr de căsătorii la 1000 locuitori. 

 

Rata de divorţialitate  

Rata de divorţialitate reprezintă numărul divorţurilor dintr-un an raportat la populaţia de la 1 iulie din 

statistica curentă şi se exprimă în număr de divorţuri la 1000 locuitori. 
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Migraţia internaţională 

Migraţia internaţională cuprinde două componente: emigraţia şi imigraţia. Din punct de vedere 

statistic, ţinând cont de prevederile Regulamentului (CE) nr.862/2007, definim componentele 

migraţiei internaţionale astfel: 

- Emigraţie înseamnă acţiunea prin care o persoană care a avut anterior reşedinţa 

obişnuită pe teritoriul României încetează să mai aibă reşedinţa obişnuită în România 

pentru o perioadă care este sau se aşteaptă să fie de cel puţin 12 luni; 

- Imigraţie înseamnă acţiunea prin care o persoană îşi stabileşte reşedinţa obişnuită în 

România pentru o perioadă care este sau se aşteaptă să fie de cel puţin 12 luni, după ce, 

în prealabil, a avut reşedinţa obişnuită într-o altă ţară (stat membru UE sau nu). 

Migraţia internaţională se poate clasifica, de asemenea, în funcţie de modalitatea de şedere pe 

teritoriul României sau al altui stat (domiciliu sau reşedinţă), în următoarele categorii: 

- Migraţie internaţională definitivă - se referă la persoanele care şi-au schimbat domiciliul 

permanent din şi în România; 

- Migraţie internaţională temporară de lungă durată - se referă la persoanele care îşi 

schimbă reşedinţa obişnuită pentru o perioadă de cel puţin 12 luni. 

 

Speranţa de viaţă la naştere  

Speranţa de viaţă la naştere reprezintă numărul mediu de ani pe care îi are de trăit un nou-născut, 

dacă ar trăi tot restul vieţii în condiţiile mortalităţii pe vârste din perioada de referinţă a tabelei de 

mortalitate. 

 

Personalul sanitar cu pregătire medicală superioară 

Personalul sanitar cu pregătire medicală superioară cuprinde: medici, medici stomatologi, 

farmacişti, fiziokinetoterapeuţi, fizioterapeuţi, asistenţi medicali cu studii superioare, alt personal 

sanitar cu studii superioare (biologi, chimişti, profesori cultură fizică medicală, logopezi, psihologi 

etc.). În numărul medicilor, medicilor stomatologi şi al farmaciştilor sunt incluşi şi medicii rezidenţi, 

medicii stomatologi rezidenţi, respectiv farmaciştii rezidenţi. 

 

Doctorul/medicul 

Doctorul/medicul este orice persoană care are studii universitare de specialitate şi a obţinut dreptul 

de practică. Prin activitatea pe care o desfăşoară un medic efectuează examinări medicale, 

stabileşte diagnostice, prescrie medicamente şi asigură tratamente pentru bolile, tulburările sau 

leziunile diagnosticate, asigură tratament medical sau chirurgical specializat pentru tipurile 
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particulare de boli, tulburări sau leziuni, dă sfaturi medicale şi aplică metode şi tratamente de 

medicină preventivă.  

 

Medicul de familie sau medicul generalist 

Medicul de familie sau medicul generalist sunt specialişti cu studii universitare şi drept de practică. 

Medicii generalişti au fost, în general, înlocuiţi cu medicii de familie care au urmat programe de 

rezidenţiat (programe de specializare) în medicină de familie. 

Medicul de familie sau medicul generalist asigură îngrijirea primară, reprezentând primul punct de 

contact al pacienţilor dintr-un anumit teritoriu cu sistemul sanitar, deşi acesta poate să nu fie 

delimitat precis. Medicul de familie sau medicul generalist consultă pacienţii şi are sarcina de a 

decide dacă aceştia pot fi trataţi de el la cabinet, cu ajutorul asistentelor medicale sau dacă 

pacienţii au nevoie de tratamente specializate. Medicul de familie sau medicul generalist poate 

elibera o reţetă pacientului pentru achiziţionarea unui tratament sau o trimitere către un spital sau 

pentru consult de specialitate la un medic specialist.    

Pentru a avea un medic de familie, un pacient trebuie să fie înregistrat în sistemul asigurărilor de 

sănătate, să își fi ales un medic de familie şi să fie înscris pe lista acestuia. De obicei, medicul de 

familie este din zona în care pacientul are domiciliul sau din cea în care îşi are reşedinţa obişnuită 

ori în zona în care lucrează.  

 

Vizitele (consultul) la medicii de familie 

Vizitele (consultul) la medicii de familie au inclus atât vizitele la medicii de familie, cât şi vizitele la 

medicii de medicină generală, efectuate de respondenţi la cabinetele medicale sau primite de 

aceştia la domiciliu sau prin telefon. Nu s-au considerat vizite la medicul de familie acele vizite în 

care respondenţii nu au contactat direct medicul, ci au apelat la serviciile asistentei medicale (de 

exemplu, pentru efectuarea unei injecţii sau eliberarea unei reţete) şi nici programările pentru 

consultaţii care nu au fost efectuate până la momentul interviului (Sanpop2014). 

 

Numărul mediu de consultaţii la medicul de familie 

Numărul mediu de consultaţii la medicul de familie a fost determinat prin raportarea numărului total 

de vizite la numărul de persoane care au făcut vizite unui medic de familie în perioada de referinţă 

(ultimele 12 luni care au precedat interviul) (Sanpop2014). 

 

Medicul specialist sau chirurg 

Medicul specialist sau chirurg sunt specialişti cu studii universitare şi cu drept de liberă practică. Se 

iau în considerare toate specialităţile medicale și chirurgicale (inclusiv chirurgia  
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oro-maxilo-facială/stomatologică), cu excepţia medicilor de familie şi a specialiştilor în medicină 

dentară/stomatologie. Sarcinile acestora includ: efectuarea controlului medical şi punerea 

diagnosticului, prescrierea medicaţiei şi oferirea tratamentului specializat sau a celui chirurgical, 

pentru bolile, tulburările sau leziunile diagnosticate, oferirea de recomandări cu privire la aplicarea 

metodelor de medicină preventivă şi a tratamentelor. 

 

Vizitele (consultul) la medicii specialişti 

Vizitele (consultul) la medicii specialişti s-au referit la contactarea unor medici specialişti (inclusiv 

chirurgi) la cabinetele acestora, în ambulatoriile spitalelor, în camerele de gardă ale spitalelor, la 

cabinetele medicale de la locurile de muncă ale respondenţilor sau în cabinetele medicale şcolare.  

 

Numărul mediu de consultaţii primite de la un medic specialist 

Numărul mediu de consultaţii primite de la un medic specialist a fost determinat prin raportarea 

numărului total de consultaţii primite de la un medic specialist la numărul de persoane care au 

primit aceste consultaţii în perioada de referinţă (ultimele 12 luni care au precedat interviul). 

(Sanpop2014). 

 

Medicul stomatolog 

Medicul stomatolog este un specialist care are studii universitare şi drept de practică în domeniul 

stomatologiei. Sarcinile stomatologilor includ, printre altele: punerea diagnosticului, recomandări şi 

efectuarea tratamentului stomatologic necesar, intervenţii medicale şi alte forme de tratament 

pentru anumite tipuri de boli şi tulburări dentare şi bucale. Aceştia folosesc o gamă largă de tehnici 

specializate de diagnosticare, de chirurgie şi de altă natură pentru promovarea şi restabilirea 

sănătăţii orale. 

 

Medicul ortodont 

Medicul ortodont este un specialist cu studii universitare şi drept de practică în domeniul 

stomatologiei. Sarcinile ortodonţilor includ prevenirea şi corectarea neregularităţile dinţilor şi ale 

maxilarului (spre exemplu, corectarea dinţilor incorect aliniaţi, prin utilizarea de aparat ortodontic, 

reglarea muşcăturii şi a rapoartelor dintre cele două maxilare). 

 

Medicul igienist 

Medicul igienist este un specialist cu studii universitare şi drept de liberă practică în domeniul 

stomatologiei. Acesta consiliază pacienţii pentru a obţine şi menţine o bună sănătate orală 
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(examinează dinţii şi gingiile pacienţilor, îndepărtează tartrul, pune plombe, face radiografii dentare 

şi anestezie locală etc.).  

 

Vizitele (consultul) la medicii stomatologi 

Vizitele (consultul) la medicii stomatologi au inclus atât vizitele la medici stomatologi, cât şi vizitele 

la ortodonţi sau la alţi specialişti în îngrijirea dentară. Nu s-au inclus vizitele destinate unor 

intervenţii stomatologice pe cale chirurgicală (aceste vizite s-au inclus în vizitele la medicul 

specialist).  

 

Numărul mediu de vizite la medicul stomatolog sau ortodont  

Numărul mediu de vizite la medicul stomatolog sau ortodont a fost determinat prin raportarea 

numărului total de vizite la medicul stomatolog sau ortodont la numărul de persoane care au făcut 

aceste vizite în perioada de referinţă (ultimele 12 luni care au precedat interviul) (Sanpop2014). 

 

Asistentul/a medical/ă 

Asistentul/a medical/ă se înţelege o persoană care a absolvit un program de pregătire medicală de 

bază şi este calificată şi autorizată să practice meseria de asistent/ă medical/ă în toate instituţiile. 

 

Personalul sanitar mediu 

Personalul sanitar mediu este format din următoarele categorii de personal: asistenţi medicali cu 

studii postliceale de specialitate, asistenţi medicali cu liceu sanitar, asistenţi de farmacie, asistenți 

medico-sociali cu studii medii, asistenți medicali comunitari - cu studii medii, mediatori sanitari - cu 

studii medii, surori medicale, tehnicieni dentari, tehnicieni sanitari, educatori-puericultori, oficianţi 

medicali, moaşe, laboranţi cu liceul sanitar sau școală postliceală, operatori registratori de urgență, 

maseuri, autopsieri, registratori medicali, statisticieni medicali, instructori C.F.M. - cultură fizică 

medicală,  instructori de ergoterapie  şi alte categorii de personal sanitar cu studii medii asimilate. 

 

Personalul sanitar auxiliar 

În numărul personalului sanitar auxiliar sunt incluşi: infirmieri, agenţi de dezinsecţie, dezinfecţie şi 

deratizare, brancardieri, băieşi, gipsari, nămolari, spălătorese, îngrijitori, mediatori sanitari, 

ambulanţieri, șoferi autosanitară şi alte categorii de personal sanitar asimilate personalului sanitar 

auxiliar.  
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Spitalizarea 

Spitalizarea se referă la timpul petrecut de respondent în spital, ca pacient cu internare continuă 

sau cu internare de zi. Se au în vedere toate tipurile de spitale, inclusiv cele de psihiatrie sau de 

recuperare, clinici sau centre medicale care oferă servicii de spitalizare continuă sau de zi.  De 

asemenea, trebuie avute în vedere și internările pentru tratament în sanatorii și preventorii. Sunt 

excluse numai internările în unitățile care oferă îngrijire persoanelor cu handicap sau bătrânilor. 

Respondenţii trebuie să se refere şi la eventualele spitalizări în străinătate, dacă au existat.  

Dacă respondentul a beneficiat de tratament numai la camera de gardă sau în ambulatoriul 

spitalului, prezentându-se dimineaţa sau în cursul zilei şi după tratament a plecat acasă (fără a i se 

completa o fișă de internare) nu se consideră internare. De asemenea, nu se include perioada 

petrecută în spital pentru a însoţi sau a îngriji o persoană bolnavă spitalizată sau pentru naşterea 

efectivă a copilului. 

 

Pacienții externați  

Numărul pacienților externați se referă la numărul cazurilor de externare din spitale pentru 

persoanele care au fost internate cel puțin o noapte. În numărul pacienților externați sunt luați în 

considerare și pacienții externați din centrele de sănătate cu paturi de spital precum și pacienții 

externați din alte categorii de unități medicale asimilate spitalelor (institute şi clinici medicale cu 

paturi de spital).  

Numărul pacienților externați nu include pacienții care au avut înregistrat la diagnostic un 

diagnostic aparținând clasei Factorii influențând starea de sănătate și motivele recurgerii la 

serviciile de sănătate (codurile Z00-Z99, conform Clasificării Internaționale a Maladiilor Rev. X,  

Organizația Mondială a Sănătății). 

 

Spitalizare pe timp de noapte 

Spitalizare pe timp de noapte se referă la internarea într-un spital pentru cel puţin o noapte. 

O persoană internată (cu internare continuă) este un pacient căruia i s-a întocmit fişă de internare 

în spital, pentru tratament şi/sau îngrijire şi care stă minim o noapte sau mai mult de 24 de ore în 

spital sau în altă instituţie care furnizează îngrijire cu internare. Spitalizările pentru naștere, fără 

complicații, nu trebuie incluse în numărul de internări și al nopților de spitalizare. Totuși, internările 

din motive care au avut legătură cu complicații prenatale sau postnatale (de exemplu: complicații 

în timpul sarcinii, avorturi, complicații după naștere) trebuie incluse. 
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Numărul mediu de nopţi de spitalizare 

Numărul mediu de nopţi de spitalizare a fost determinat prin raportarea numărului total de nopţi de 

spitalizare la numărul de persoane care au fost internate în perioada de referinţă (ultimele 12 luni 

care au precedat interviul) (Sanpop2014). 

 

Durata medie de spitalizare 

Durata medie de spitalizare se determină ca raport între numărul de om-zile spitalizare şi numărul 

persoanelor care au fost spitalizate în perioada de referinţă și se exprimă în număr mediu de zile 

de spitalizare pe un pacient - zile de spitalizare/pacient: 

D =   
B

Zs
                 

unde: 

D        =  durata medie a spitalizării 

Zs       =  numărul de om-zile spitalizare  

B        =  numărul persoanelor care au fost spitalizate în perioada de  

              referinţă  

 

Numărul cazurilor de zi 

Numărul cazurilor de zi este dat de numărul persoanelor cărora li s-au făcut formele de internare 

pentru diagnosticarea unor boli, aplicarea unor tratamente medicale sau pentru acordarea altor 

tipuri de îngrijire medicală şi care au fost externaţi în cursul aceleiaşi zile (au fost spitalizați mai 

puțin de 12 ore). Sunt incluși și pacienții care au fost tratați în regim de spitalizare de zi în unități 

medicale asimilate spitalelor (institute şi clinici medicale cu paturi de spital), precum și din centre 

de sănătate cu paturi de spital.  

Spitalizarea de zi cuprinde servicii medicale şi paramedicale, furnizate pacienţilor care au fost 

internaţi formal pentru diagnostic, tratament sau alte tipuri de îngrijire a sănătăţii, dar care au fost 

externaţi pe parcursul aceleiaşi zile. Se includ şi pacienţii care au suferit intervenţii chirurgicale cu 

internare de zi, de obicei sub anestezie generală sau locală şi a căror supraveghere şi 

convalescenţă nu necesită şederea peste noapte (de exemplu chirurgia cu laser), pacienţii care fac  

dializă, cei care urmează terapii recurente neinvazive şi planificate (cum ar fi recuperarea în 

sesiuni individuale sau de grup) etc. 

Pacienţii care vin la spital pentru consult sau tratament, dar cărora li se fac fişe de internare pentru 

diferite examene medicale sau tratament şi apoi, după câteva ore (la finalizarea testelor medicale 

sau tratamentelor) sunt externaţi se consideră că au avut o internare de zi. Un pacient cu internare 
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de zi (sau „pacient de aceeaşi zi”) este, de obicei, internat şi apoi externat pe parcursul aceleiaşi 

zile, după o şedere între 3 şi 8 ore.  

 

Medicamentele prescrise de doctor 

Medicamentele prescrise de doctor includ medicamentele pentru care respondentul a primit reţetă 

de la medic, indiferent dacă medicamentele sunt compensate sau nu, se eliberează în mod normal 

cu reţetă sau pot fi achiziţionate şi la liber. Aici se includ şi acele medicamente care au fost 

prescrise în trecut de către medic, dar în ultima vreme respondentul nu a fost la doctor să 

reînnoiască reţeta. Medicamentele prescrise pot fi: medicamente, medicamente homeopate, 

suplimente alimentare (vitamine, minerale, tonice), pilulele contraceptive sau hormonale prescrise 

pentru tratarea unor boli sau simptome (se exclud pilulele contraceptive și hormonale prescrise în 

scop contraceptiv).  

 

Indicele masei corporale (IMC) 

Indicele masei corporale (IMC) evidenţiază relaţia dintre greutatea şi înălţimea unei persoane. Este 

o estimare brută a conţinutului de grăsime corporală. Datorită uşurinţei de măsurare şi calcul, este 

instrumentul utilizat pentru diagnosticarea obezităţii. Se calculează doar pentru persoanele de 18 

ani şi peste, după formula:  

𝐼𝑀𝐶=G/I2 , unde:  

G - greutatea persoanei (în kg)  

I - înălţimea persoanei (în metri) (Sanpop2014). 

 

Fumatul 

Fumatul reprezintă inhalarea şi expirarea de fum din produsele de tutun (ţigări fabricate, ţigări 

rulate manual, trabucuri, pipe etc.).  

 

Cantitatea medie de băuturi alcoolice consumate într-o săptămână 

Cantitatea medie de băuturi alcoolice consumate într-o săptămână a fost determinată ca fiind 

raportul dintre cantitatea totală de băuturi alcoolice consumate în mod obişnuit într-o săptămână 

de către persoanele care consumă cel puţin o dată pe săptămână băuturi alcoolice şi numărul 

acestor persoane care au consumat băuturi alcoolice (Sanpop2014). 

Frecvența consumului de băuturi alcoolice diferă în SANPOP 2014 față de SANPOP 2008, fiind 

stabilită o altă grupare a frecvenței consumului de alcool.  
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Sistemul educaţional  

Sistemul educaţional reprezintă ansamblul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de diferite tipuri, 

niveluri şi forme de organizare a activităţii de educaţie şi instruire, care asigură desfăşurarea 

procesului educaţional al populaţiei  şcolare din toate nivelurile de învăţământ, în vederea formării 

profesionale a acesteia. 

 

Nivelul educaţional  

Nivelul educaţional este o treaptă de învăţământ în care se face o instruire elementară, medie sau 

superioară, conform programelor de învăţământ. 

 

Învăţământul antepreşcolar şi preşcolar 

Învăţământul antepreşcolar şi preşcolar reprezintă primul stadiu de instruire organizată în 

învăţământ, corespunzător nivelului 0 din Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (ISCED 

2011). 

 

Învăţământul primar  

Învăţământul primar este învăţământul corespunzător nivelului 1 din ISCED 2011, a cărui funcţie 

principală este de a asigura elementele de bază ale educaţiei. 

 

Învăţământul gimnazial, liceal şi profesional (secundar) 

Învăţământul secundar este învăţământul gimnazial de nivel 2 (ISCED 2011), bazat pe cel puţin 4 

ani de instruire şi învăţământul liceal şi profesional de nivel 3 (ISCED 2011), asigurând educaţia 

generală şi/sau specializată. 

 

Învăţământul postliceal şi de maiştri (post-secundar) şi superior 

Învăţământul post secundar şi superior este învăţământul corespunzător nivelurilor 4, respectiv şi 

6, 7 şi 8 din ISCED 2011, în care condiţia de admitere este absolvirea învăţământului secundar. 

 

Populaţia şcolară 

Populaţia şcolară reprezintă totalitatea copiilor, elevilor şi studenţilor cuprinşi în procesul de 

instruire şi educare, al unui an şcolar/universitar indiferent de formele de învăţământ pe care le 

frecventează (de zi/cu frecvență, seral, frecvenţă redusă şi deschis la distanţă) şi de vârstă. 
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Populaţia de vârstă şcolară 

Populaţia de vârstă şcolară reprezintă populaţia a cărei vârstă se încadrează în limitele vârstei 

oficiale de educaţie ale fiecărui nivel educaţional. 

 

Rata brută de cuprindere 

Rata brută de cuprindere reprezintă numărul total al copiilor/ elevilor/ studenţilor din învăţământul 

preşcolar/ primar/gimnazial/liceal şi profesional, postliceal şi superior, indiferent de vârstă, ca 

expresie procentuală din populaţia totală de vârstă oficială corespunzătoare fiecărui nivel de 

învăţământ într-un anumit an şcolar.  

Conform legislaţiei în vigoare (Legea educaţiei nr.1/2011), grupele de vârstă  pentru populaţia de 

vârstă şcolară sunt: 0-2 ani, 3-5 ani, 6-10 ani, 11-14 ani, 15-18 ani, 19-23 ani şi peste. 

 

Rata netă de cuprindere şcolară  

Rata netă de cuprindere şcolară reprezintă numărul copiilor/elevilor/studenţilor de vârstă oficială 

corespunzătoare fiecărui nivel de educaţie, cuprinşi în aceste niveluri de educaţie, calculat ca 

raport procentual din populaţia rezidentă din aceeaşi grupă oficială  de vârstă. 

Conform legislaţiei în vigoare (Legea educaţiei nr.1/2011), grupele de vârstă pentru populaţia de 

vârstă şcolară sunt: 0-2 ani, 3-5 ani, 6-10 ani, 11-14 ani, 15-18 ani, 19-23 ani şi peste. Începând cu 

anul şcolar 2014/2015, în cadrul acestui indicator este inclus şi numarul de copii din creşe, 

formându-se o nouă grupă de vârstă pentru copiii de 0-2 ani. În învăţământul superior, pe lângă 

studenţii de licenţă, sunt incluşi cursanţii din învăţământul universitar de master, de doctorat, 

învăţământul postuniversitar şi de la programele postdoctorale de cercetare avansată. 

 

Rata abandonului şcolar 

Rata abandonului şcolar reprezintă diferenţa între numărul elevilor înscrişi la începutul anului 

şcolar şi cel aflat în evidenţe la sfârşitul aceluiaşi an şcolar, exprimată ca raport procentual faţă de 

numărul elevilor înscrişi la începutul anului şcolar. Rata abandonului şcolar pentru învăţământul 

primar şi gimnazial se calculează fără a se include numărul elevilor din învăţământul special. 

Abandonul şcolar cuprinde elevii care: părăsesc sistemul de învăţământ din cauza căsătoriilor, 

stării materiale precare, reţinerii acestora pentru munci agricole sau pe lângă casă; au fost înscrişi 

la începutul anului şcolar şi nu au frecventat nicio zi cursurile, au cerere scrisă de retragere de la 

şcoală, sunt amânaţi medical, angrenaţi în competiţiile sportive, stabiliţi în străinătate, decedaţi, 

exmatriculaţi definitiv, alte situaţii. 
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Rata de succes 

Rata de succes reprezintă numărul absolvenţilor cu diplomă dintr-un anumit nivel de educaţie, 

exprimat ca raport procentual din totalul promovaţilor ultimului an de studiu al nivelului respectiv de 

educaţie. 

 

Rata de absolvire 

Rata de absolvire reprezintă numărul absolvenţilor unui anumit nivel de educaţie, exprimat ca 

raport procentual din totalul populaţiei cu vârstă oficială de absolvire a nivelului respectiv de 

educaţie. 

 

Nivelul de instruire al persoanelor adulte (25-64 ani) 

Nivelul de instruire al persoanelor adulte (25-64 ani) arată structura populaţiei de 25-64 ani după 

nivelul de educaţie absolvit: scăzut, mediu, superior; se calculează ca raport între populaţia de  

25-64 ani din fiecare categorie, corespunzător nivelului de educaţie şi populaţia totală din aceeaşi 

grupă de vârstă. 

 

Gradul de participare la procesul educaţional sau de instruire a persoanelor de 25-64 ani 

Gradul de participare la procesul educaţional sau de instruire a persoanelor de 25-64 ani se 

determină prin raportarea populaţiei de 25-64 ani care urmează o formă de instruire în ultimele 

patru săptămâni precedente interviului, la populaţia de 25-64 ani. 

 

Gradul de instruire al tinerilor de 20-24 ani 

Gradul de instruire al tinerilor de 20-24 ani reprezintă ponderea tinerilor de 20-24 ani, absolvenţi ai 

unei forme de învăţământ de nivel educaţional cel puţin mediu, în total tineri de 20-24 ani. 

 

Rata de părăsire timpurie a sistemului educaţional de către tineri (18-24 ani) 

Rata de părăsire timpurie a sistemului educaţional de către tineri (18-24 ani) reprezintă proporţia 

populaţiei de 18-24 ani cu nivel de educaţie elementar (scăzut), care nu urmează nicio formă de 

instruire (formală sau non-formală), în totalul populaţiei de 18-24 ani. 

 

Populaţia activă 

Populaţia activă include populaţia ocupată şi şomerii. 
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Populaţia inactivă din punct de vedere economic 

Populaţia inactivă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care n-au lucrat nici 

cel puţin o oră şi nici nu erau şomeri în perioada de referinţă, aflându-se în una din următoarele 

situaţii: 

- elevi sau studenţi; 

- pensionari (de toate categoriile); 

- casnice (care desfăşoară numai activităţi casnice în gospodărie); 

- persoane întreţinute de alte persoane, ori de stat, sau care se întreţin din alte venituri 

(chirii, dobânzi, rente etc.). 

Populaţia ocupată 

Populaţia ocupată cuprinde toate persoanele de 15 ani şi peste care au desfăşurat o activitate 

economică producătoare de bunuri sau servicii de cel puţin o oră1 în perioada de referinţă (o 

săptămână), în scopul obţinerii unor venituri sub formă de salarii, plată în natură sau alte beneficii. 

1 Cel puţin 15 ore pentru lucrătorii pe cont propriu si lucrătorii familiali neremuneraţi din 
agricultură - anterior anului 2011. 
 
 

Programul de lucru al persoanelor ocupate 

Programul de lucru al persoanelor ocupate se defineşte ca fiind complet sau parţial conform 

declaraţiei acestora. În general, pentru salariaţi se consideră „complet” programul aferent unei 

norme întregi, aşa cum este prevăzută prin contractul colectiv de muncă şi „parţial” programul a 

cărui durată prevăzută prin contractul individual de muncă este semnificativ mai mică decât durata 

normală. 

 

Statutul profesional 

Statutul profesional reprezintă situaţia unei persoane ocupate, în funcţie de modul de obţinere a 

veniturilor prin activitatea exercitată şi anume: 

- Salariat - persoana care-şi exercită activitatea pe baza unui contract de muncă într-o 

unitate economică sau socială - indiferent de forma ei de proprietate - sau la persoane 

particulare, în schimbul unei remuneraţii sub formă de salariu, în bani sau în natură, sub 

formă de comision etc; prin “contract de muncă” se înţelege şi orice alt tip de acord de 

muncă (încheiat în formă scrisă sau verbală), altul decât contractul de muncă / raportul de 

serviciu; 

- Patron - persoana care-şi exercită ocupaţia (meseria) în propria sa unitate (întreprindere, 

agenţie, atelier, magazin, birou, fermă etc.), pentru a cărei activitate are angajaţi unul sau 

mai mulţi salariaţi; 
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- Lucrător pe cont propriu - persoana care-şi exercită activitatea în unitatea proprie sau într-

o afacere individuală, fără a angaja nici un salariat, fiind ajutat sau nu de membrii familiei 

neremuneraţi; 

- Lucrător familial neremunerat - persoana care-şi exercită activitatea într-o unitate 

economică familială condusă de un membru al familiei sau o rudă, pentru care nu 

primeşte remuneraţie sub formă de salariu sau plată în natură; 

- Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative - persoana care a lucrat fie ca 

proprietar de teren agricol într-o societate agricolă constituită conform legii, fie ca membru 

al unei cooperative meşteşugăreşti, de consum sau de credit. 

 

Şomerii BIM 

Şomerii conform definiţiei internaţionale BIM (Biroului Internaţional al Muncii), şomerii sunt 

persoanele în vârstă de 15-74 ani care în cursul perioadei de referinţă îndeplinesc simultan 

următoarele condiţii: 

- nu au un loc de muncă şi nu desfăşoară o activitate în scopul obţinerii unor venituri; 

- sunt în căutarea unui loc de muncă, utilizând în ultimele 4  săptămâni (inclusiv în 

săptămâna de referinţă) diferite metode active pentru a-l găsi; 

- sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele două săptămâni, dacă s-ar găsi imediat 

un loc de muncă. 

 

Rata de activitate 

Rata de activitate reprezintă ponderea populaţiei active din grupa de vârstă x în populaţia totală din 

aceeaşi grupă de vârstă x. 

 

Rata de ocupare 

Rata de ocupare reprezintă ponderea populaţiei ocupate din grupa de vârstă x în populaţia totală 

din aceeaşi grupă de vârstă x. 

 

Rata şomajului BIM 

Rata şomajului reprezintă ponderea şomerilor BIM (conform criteriilor Biroului Internaţional al 

Muncii) în populaţia activă. 

 

Rata şomajului BIM de lungă durată 

Rata şomajului de lungă durată reprezintă ponderea şomerilor aflaţi în şomaj de 12 luni şi peste în 

populaţia activă. 
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Rata şomajului BIM de lungă durată pentru tineri 

Rata şomajului de lungă durată pentru tineri reprezintă ponderea şomerilor tineri (15-24 ani)  aflaţi 

în şomaj de 6 luni şi peste în populaţia activă de 15-24 ani. 

 

Incidenţa şomajului BIM de lungă durată 

Incidenţa şomajului de lungă durată reprezintă ponderea numărului şomerilor de lungă durată (12 

luni şi peste) în total şomeri. 

Incidenţa şomajului BIM de lungă durată pentru tineri 

Incidenţa şomajului de lungă durată pentru tineri reprezintă ponderea numărului şomerilor tineri 

(15-24 ani)  de lungă durată (6 luni şi peste) în total şomeri tineri (15-24 ani). 

 

Ponderea şomerilor BIM tineri în total persoane tinere 

Ponderea şomerilor tineri în total persoane tinere se determină prin raportarea numărului de 

şomeri tineri (15-24 ani) la populaţia totală de 15-24 ani. 

 

Şomerii înregistraţi 

Şomerii înregistraţi reprezintă persoanele care potrivit Legii nr.76/2002 îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiţii:  

- sunt în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea 

condiţiilor de pensionare; 

- starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice îi fac apţi pentru prestarea unei munci; 

- nu au loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit 

legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru 

şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă; 

- sunt disponibili să înceapă lucrul în perioada imediat următoare dacă s-ar găsi un loc de 

muncă; 

- sunt înregistraţi la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 
 

Asimilaţi şomerilor 

Asimilaţi şomerilor sunt absolvenţii instituţiilor de învăţământ în vârstă de minimum 16 ani, care 

într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii 

profesionale precum şi absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoanele cu handicap în vârstă de 

minim 16 ani care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale. 
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Persoanele subocupate 

Persoanele subocupate sunt persoanele ocupate care lucrează cu program parţial care doresc şi 

sunt disponibile să lucreze mai multe ore decât în prezent. 

 

Persoanele inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă 

lucrul 

Persoanele inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul sunt 

persoanele în vârstă de 15-74 ani, nici ocupate nici în şomaj (persoane inactive) care au căutat un 

loc de muncă în cele 4 săptămâni precedente interviului, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul 

în următoarele 2 săptămâni. În această categorie sunt incluse: 

- persoanele care în cele 4 săptămâni precedente interviului, au căutat activ un loc de 

muncă dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele 2 săptămâni; 

- persoanele care au găsit un loc de muncă la care vor începe activitatea în mai puţin de 3 

luni, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele 2 săptămâni; 

- persoanele care au găsit un loc de muncă la care vor începe activitatea peste 3 luni sau 

mai mult; 

- persoanele care au căutat un loc de muncă, utilizând exlusiv metode pasive, în cele 4 

săptămâni precedente interviului,  chiar dacă sunt disponibile să înceapă lucrul. 

 

Persoanele inactive care sunt disponibile să înceapă lucrul, dar nu caută un loc de 

muncă 

Persoanele inactive care sunt disponibile să înceapă lucrul, dar nu caută un loc de muncă sunt 

persoanele în vârstă de 15-74 ani, nici ocupate nici în şomaj (persoane inactive) care doresc să 

lucreze, sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele 2 săptămâni, dar nu au căutat un loc de 

muncă în cele 4 săptămâni precedente interviului. 

 

Forţa de muncă potenţială adiţională 

Forţa de muncă potenţială adiţională reprezintă suma celor două categorii: „persoane inactive care 

caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul” şi „persoane inactive care nu 

caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucrul” şi este parte a populaţiei inactive. 

 

NEET - tinerii neocupaţi care nu urmează nicio formă de educaţie sau de instruire 

NEET reprezintă numărul de tineri cu vârsta între 15 şi 24 ani, care nu sunt ocupaţi şi nici nu 

urmează o formă de educaţie sau de instruire. 
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Rata tinerilor neocupaţi care nu urmează nicio formă de educaţie sau de instruire  

Rata tinerilor neocupaţi care nu urmează nicio formă de educaţie sau de instruire reprezintă 

proporţia tinerilor care nu urmau nicio formă de instruire - formală sau non-formală - şi nici nu 

lucrau, în totalul tinerilor din aceeaşi grupă de vârstă. 

Câştigul salarial mediu brut 

Câştigul salarial mediu brut reprezintă sumele brute plătite din fondul de salarii, din profitul net şi 

alte fonduri suportate de angajator ce revin lunar în medie, unui salariat. 

 

Câştigul salarial mediu net 

Câştigul salarial mediu net reprezintă sumele nete ce revin lunar, în medie, unui salariat şi se 

calculează pe baza câştigului salarial mediu brut, redus cu o cotă de impozit, contribuţia 

individuală a salariaţilor pentru bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj, asigurările sociale de stat 

şi asigurările sociale de sănătate. 

 

Ecartul dintre câştigul salarial mediu brut al femeilor şi cel al bărbaţilor 

Ecartul dintre câştigul salarial mediu brut al femeilor şi cel al bărbaţilor reprezintă diferenţa dintre 

câştigul salarial mediu brut al bărbaţilor şi cel al femeilor în câştigul salarial mediu brut al bărbaţilor. 

 

Veniturile totale 

Veniturile totale cuprind: 

Veniturile băneşti - ansamblul încasărilor băneşti provenite din diferite surse de provenienţă 

pentru care nu există obligaţia de restituire (exclusiv sumele retrase de la CEC Bank, alte 

bănci şi instituţii similare, împrumuturile şi creditele primite). 

Veniturile în natură (evaluate în lei) cuprind: 

- contravaloarea consumului uman şi furajer de produse alimentare şi nealimentare 

provenite din resursele proprii ale gospodăriei (din producţie, din stocuri, din muncă, 

primite în     dar etc.). Evaluarea în lei se efectuează la preţurile medii de cumpărare a 

produselor din luna de referinţă pe regiuni de dezvoltare; 

- contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiarii de prestaţii sociale 

(evaluate la preţul de vânzare al zilei). 
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Veniturile din salarii şi alte drepturi salariale 

Veniturile din salarii şi alte drepturi salariale reprezintă ansamblul veniturilor băneşti şi în natură 

(evaluate în lei la preţul de vânzare al unităţii) sub forma salariilor, sporurilor şi indemnizaţiilor 

acordate ca procent sau în sume fixe pentru condiţiile deosebite de muncă (prevăzute de lege sau 

prin contracte individuale sau colective de muncă), atât pentru timpul efectiv lucrat în programul 

normal de lucru sau suplimentar, cât şi pentru timpul nelucrat plătit, a premiilor şi beneficiilor din 

profitul net, alte venituri asimilate salariilor, încasate efectiv în luna de referinţă, indiferent pentru ce 

perioadă se cuvin, precum şi reţinerile efectuate (impozite, contribuţii, rate pentru mărfuri şi 

împrumuturi etc.). 

 

Veniturile din agricultură 

Veniturile din agricultură reprezintă ansamblul încasărilor băneşti de la societăţi şi asociaţii 

agricole, din vânzări de produse agroalimentare, animale şi păsări (de curte şi de casă) şi din 

prestarea unor munci agricole. 

 

Veniturile din activităţi neagricole independente 

Veniturile din activităţi neagricole independente reprezintă ansamblul încasărilor băneşti din fapte 

de comerţ, prestări de servicii, practicarea unei meserii, din profesii liberale şi din drepturi de 

proprietate intelectuală. 

 

Veniturile din prestaţii sociale 

Veniturile din prestaţii sociale reprezintă ansamblul încasărilor băneşti din prestaţii de protecţie 

socială.  

 

Veniturile din proprietate 

Veniturile din proprietate reprezintă ansamblul încasărilor băneşti din cedarea folosinţei bunurilor, 

ca urmare a deţinerii de titluri de participare la fondurile închise/deschise de investiţii, a depozitelor 

la CEC Bank, alte bănci şi instituţii similare (arende, chirii, dividende, dobânzi). 

 

Veniturile din vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei 

Veniturile din vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei reprezintă ansamblul încasărilor 

băneşti din transferul drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare şi părţilor sociale, din 

vânzarea de valută, terenuri, imobile şi alte bunuri noi sau vechi care nu sunt din producţie proprie. 
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