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INEGALITĂȚILE DIN ROMÂNIA  
ÎN POFIDA RECENTELOR PROGRESE ÎNREGISTRATE ÎN ROMÂNIA,  
SĂRĂCIA ȘI INEGALITATEA VENITURILOR SE MENȚIN RIDICATE,  
IAR DISPARITĂȚILE REGIONALE SE ADÂNCESC.

Venituri și bogăție
Un român din trei este expus riscului de sărăcie și 
excluziune socială. Deși a scăzut ușor în ultimii doi 
ani, sărăcia monetară este una dintre cele mai ridicate 
din UE, afectând 23,6% din totalul populației în 2017. 
35,7% din populație1 și 41,7% dintre copii2 sunt expuși 
riscului de sărăcie sau excluziune socială. Printre 
cauzele sărăciei se numără inactivitatea, nivelul scăzut 
de educație, transmiterea intergenerațională a sărăciei 
și lipsa mobilității interregionale. Atingând valoarea 
de 18,1% în 2017, rata persoanelor (cu vârsta cuprinsă 
între 18 și 24 de ani) care au părăsit timpuriu sistemul 
de învățământ și de formare profesională rămâne una 
dintre cele mai ridicate din UE. În zonele rurale, rata 
este de 27,1%, iar în rândul populației rome de 77%.3 
38,7% dintre copiii cu vârsta de până la 15 ani sunt 
analfabeți funcțional.4 În 2014, 72% dintre familii nu 
au putut oferi o dietă minim acceptabilă copiilor lor 
cu vârsta mai mică de cinci ani.5 Nivelul sărăciei și al 
excluziunii sociale din zonele rurale este de două mai 
mare ori față de cel din orașe. 

Venitul obținut de 20% din populația cel mai bine 
remunerată este de 6,5 ori mai mare decât venitul 
obținut de 20% din populația cel mai slab remunerată.6 
Nivelurile ridicate ale inegalității veniturilor sunt mai 
curând consecința faptului că populația mai săracă 
este relativ mai săracă decât a faptului că populația 
mai bogată devine relativ mai bogată. România 
are cea mai mare rată de sărăcie a persoanelor 
încadrate în muncă din UE (17,4%).7 Rata de sărăcie 
a persoanelor încadrate în muncă este de cinci ori 
mai mare în rândul lucrătorilor cu un nivel scăzut de 
educație decât în rândul absolvenților universitari. 
În timp ce femeile sunt expuse de două ori mai mult 
decât bărbații riscului de a fi inactive,8 diferența de 
remunerare între femei și bărbați de 3,5%, este cea 
mai mică din UE.9 Deși performanța pieței forței de 
muncă s-a îmbunătățit, inactivitatea generală și,mai 
ales inactivitatea femeilor, reprezintă în continuare 

un motiv de îngrijorare. Nu există suficiente persoane 
care să dețină abilitățile de care piața muncii are 
nevoie în prezent și de care va avea nevoie pe viitor. 
Elaborarea politicilor privind incluziunea socială, 
disponibilitatea serviciilor sociale și transferurile 
sociale nu sunt încă pe deplin eficiente pentru a scoate 
populația din sărăcie și nu dispun de o abordare 
integrată care să îmbine măsurile privind ocuparea 
forței de muncă, sănătatea și educația.10 Deși România 
are un plan național privind incluziunea socială și 
reducerea sărăciei pentru 2015-2020 și a aprobat un 
pachet cuprinzător de 47 de măsuri de combatere a 
sărăciei, unele măsuri-cheie, inclusiv creșterea ratei de 
ocupare a forței de muncă, reducerea ratei de părăsire 
timpurie a școlii și extinderea programelor naționale în 
domeniul sănătății, au fost amânate.
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Pentru a accesa raportul national integral si intreg raportul privind situatia 
in spatiul European vizitati  site-ul: www.sdgwatcheurope.org/SDG10

Dimensiunea de gen
Rata de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor 
cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani este de 60,6% 
față de 78,9%, în rândul bărbaților.11 Diferența este 
mai mare în rândul femeilor de vârstă mijlocie, a căror 
rată de inactivitate este cu 5% mai mare decât media 
din UE,12 în principal ca urmare a responsabilităților de 
îngrijire a copiilor.

Atitudinile patriarhale, deși sunt în schimbare, încă 
persistă. 12% dintre respondenții unui sondaj World 
Vision13 au declarat că femeile care lucrează nu sunt 
capabile să își îngrijească copiii așa cum reușesc femeile 
care nu lucrează; 36% consideră că femeile nu trebuie 
să fie împlinite atât pe plan personal, cât și pe plan 
profesional; 16% susțin că bărbații nu pot avea grijă de 
copii ca la fel de bine ca femeile, în timp ce 16% afirmă 
că bărbații pot gestiona mai bine afacerile decât femeile.

Populația Roma
3,3% din populația României este de etnie romă , 
conform recensământului din anul 2011.14 Condițiile 
lor de viață sunt semnificativ mai nefavorabile decât 
media natională, fiind caracterizate prin amplasamente 
informale, neigienice și neregulate. 78% dintre romi 
sunt expuși riscului de sărăcie (comparativ cu 35% 
pentru populația non-romă ); peste 60% dintre romi 
au mers la culcare flămânzi cel puțin o dată pe lună 
(comparativ cu mai puțin de 20  % pentru populația 
non-romă); 84% dintre gospodăriile rome nu au apă, 
canalizare sau energie electrică (52% pentru populația 
non-romă. Lipsa documentelor de identificare și/sau 
a actelor de proprietate îi împiedică pe o parte dintre 
cetățenii romi să acceseze servicii publice și să își 
revendice drepturile. Sustenabilitatea programelor de 
stimulare a incluziunii și de creștere a standardelor de 
viață este dificilă, deoarece proiectele existente sunt 
fragmentate și se bazează în mare măsură pe finanțare 
externă.15

Migrația
În aproape trei decenii, România a pierdut din cauza 
emigrării 23,3% din populația în vârstă de muncă,16 
determinând o scădere de 0,6% până la 0,9% a creșterii 

anuale a PIB-ului. Se estimează că peste trei milioane 
de oameni au părăsit țara, o mare parte dintre cei cu 
înaltă calificare aflându-se printre aceștia. 

Ministerul Sănătății estimează că 43 000 de medici 
au părăsit țara în cursul deceniului următor aderării 
la UE,17 în timp ce demografii estimează că populația 
României va scădea cu 22% până în 2050, cea mai 
abruptă scădere globală prognozată, ca urmare a unei 
combinații între emigrare, o rată ridicată a mortalității 
și o rată scăzută a natalității.18

Recomandări
  Consolidarea politicilor de activare focalizată și a 
serviciilor publice integrate, punând accent pe cei  
care nu sunt încadrați pe piața muncii.
  Acordarea unei priorități speciale educației. Alocarea 
unui buget de 6% din PIB în loc de 3,7% cât este în 
prezent. 
  Îmbunătățirea accesului la un sistem de învățământ 
de masă de stat de calitate, în special pentru romii și 
copiii din zonele rurale.
  Creșterea eficienței și eficacității transferurilor sociale, 
în special pentru copii, și continuarea reformei în 
domeniul asistenței sociale. 
  Furnizarea de servicii sociale integrate pentru 
comunitățile rurale.
  Asigurarea unui angajament mai puternic pentru 
cooperare și parteneriate cu mai multe părți 
interesate, în special la nivel local.
  Îmbunătățirea eficienței sistemului de sănătate, 
printr-o finanțare crescută și o mai bună îngrijire 
medicală ambulatorie, punând accent pe zonele 
rurale și pe zonele cele mai vulnerabile.
  Dezvoltarea planului de acțiune pentru Strategia de 
dezvoltare durabilă a Uniunii Europene 2030 cât mai 
curând posibil, implicând organizațiile societății civile 
în toate etapele. 
  Principiul de „a nu lăsa pe nimeni în urmă” ar trebui 
să identifice și să abordeze cauzele vulnerabilităților și 
inegalităților și să promoveze respectarea drepturilor 
omului. 

Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. 
Conținutul acestei fișe informative este responsabilitatea exclusivă a proiectului 
„Make Europe Sustainable for All” și nu poate fi considerat în niciun caz ca 
reflectând poziția Uniunii Europene.
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