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...studiului este acela de a prezenta imaginea de ansamblu a următoarelor costuri și beneficii corelate direct sau indirect cu accesul la educație:

1. Principalele cheltuieli ale statului cu educația unei persoane în funcție de nivelul de educație pe care îl accesează;

2. Sprijinul pe care statul îl acordă unei persoane pe parcursul vieții (post-educație), în funcție de nevoile acesteia;

3. Veniturile medii realizate de o persoană în funcție de statutul ocupațional și de nivelul de educație, cheltuielile efectuate de această persoană, precum și plățile corespunzătoare 
taxelor și impozitelor aferente tipurilor de bunuri și servicii achiziționate

Astfel, analiza elementelor de mai sus, permite o corelare între nivelul educațional finalizat și costul acesteia, statutul ocupațional și nevoia de sprijin din partea statului (post-
educație), precum și veniturile bănești realizate, utilizate în achiziția de bunuri și servicii și în plata taxelor și impozitelor aferente. 

Obiectivul…

Obiective, Abordare și Metodologie

Statutul ocupațional

Nivelul sprijinului din 
partea statului

Veniturile bănești realizate

Impozitele și taxele plătite

Cheltuielile realizate

Costuri asociate cu nivelul 
educațional finalizat

Statul Român
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Abordarea...

Obiective, Abordare și Metodologie

...a presupus identificarea și distribuirea componentelor de cost și beneficiu, din perspectiva statului, pe parcursul duratei medii de viață a unei persoane (75 ani) considerată în 
studiu, neluând în calcul date demografice. Elementele analizate sunt:

1. Principalele categorii de cheltuieli pe care statul le are cu educația unei persoane pe nivelurile Clasificării Internaționale Standard a Educației (ISCED);

2. Principalele tipuri de sprijin (bănesc) pe care statul le oferă persoanelor care fac parte din categoriile de statut ocupațional analizate;

3. Contribuțiile medii către stat rezultate din TVA și alte taxe și impozite plătite de o persoană, calculate în funcție de venituri și cheltuieli astfel:

a. Veniturile bănești medii ale persoanelor în funcție de nivelul de educație atins și statutul ocupațional; 

b. Principalele tipuri de cheltuieli, determinate ca procent din venituri în funcție de profilul de consum al fiecărei persoane și 

c. Contribuțiile medii pe care o persoană le plătește către stat ca rezultat al achizițiilor de bunuri și servicii.

Rezultatul analizei furnizează o imagine comparativă între costurile medii pe care statul le are cu educația unei persoane, sprijinul mediu acordat de stat unei persoane (post-educație) 
în funcție de nevoile acesteia și contribuțiile aduse de către această persoană prin intermediul taxelor și impozitelor pe care le plătește în funcție de accesul la educație și al statutului 
ocupațional.

Graficul 1.1 Costurile și beneficiile statului pe parcursul vieții unei persoane

ISCED 0-1 (0-10 ani) ISCED 2-3 (11-18 ani) ISCED 5-7 (19-23 ani) Perioada activă (24-64 ani) Pensia (65-75 ani)

Investiția în     
educație

Sprijinul acordat

Taxe și impozite colectate
Cheltuieli ale statului Venituri ale statului

16 ani

Legendă:
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Metodologia [1/7]

Obiective, Abordare și Metodologie

Etapele parcurse în realizarea studiului au fost colectarea de date din surse publice și prelucrarea acestora pentru a obține valori medii, pentru o persoană – în acest sens, au fost 
colectate și prelucrate următoarele tipuri de date:

Colectarea datelor privind 

investiția/costurile statului 

cu educația

Colectarea datelor privind 

sprijinul acordat de către 

stat

Colectarea datelor privind 

veniturile persoanelor

Colectarea datelor privind 

cheltuielile persoanelor

Colectarea datelor privind 

taxele și impozitele 

persoanelor

Modelarea 

investiției/costurilor 

statului cu educația

Modelarea sprijinului 

acordat de către stat

Modelarea veniturilor 

persoanelor

Modelarea profilului 

cheltuielilor persoanelor

Calcularea cheltuielilor pe 

baza veniturilor

Calcularea taxelor și 

impozitelor pe baza 

cheltuielilor

Rezultate agregate

Graficul 1.2 Principalele etape ale prelucrării datelor

Investiția în educația 
unei persoane

Valoarea sprijinului 
mediu acordat unei 
persoane

Veniturile medii 
bănești ale unei 
persoane

Cheltuieli medii bănești 
ale unei persoane

Taxele și impozitele 
plătite de o persoană

Veniturile, cheltuielile, taxele și impozitele au fost calculate pentru fiecare tip de statut ocupațional analizat, plecând de la valorile înregistrate la nivel de gospodărie (date INS). 
Aceste valori reflectă statutul ocupațional al capului gospodăriei, care, în cele mai multe cazuri, este principalul aducător de venituri. Totuși, trebuie avut în vedere că, de cele mai 
multe ori, o parte a gospodăriilor este formată de fapt din gospodării mixte, cuprinzând persoane care beneficiază de diferite tipuri de venituri. Prin urmare, veniturile medii arată că 
persoanele din categoriile analizate pot avea o situație economică diferită față de cele care obțin venituri dintr-o singură sursă, respectiv trăiesc numai din salarii sau numai din pensii.
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Metodologia [2/7]

Obiective, Abordare și Metodologie

Studiul prezintă costurile și beneficiile pe care statul le are în relație cu persoanele care accesează 
diferite niveluri de educație și care se încadrează în categoriile de statut ocupațional prezentate în 
Tabelul 1.1.

Costurile și beneficiile, distribuite pe o perioadă de 75 de ani (durata medie de viață considerată în 
cadrul studiului), au fost calculate în RON, având în vedere datele publice din 2020, și nu au fost 
ajustate cu indicatori precum inflație, valoarea actuală netă etc.

Cifrele prezentate în studiu pot fi privite atât din perspectiva statului și pot fi considerate 
costurile/investițiile și beneficiile statului realizate de pe urma unei persoane care accesează  
diferite niveluri de educație, cât și din perspectiva acesteia din urmă, moment în care datele pot fi 
considerate drept sprijin, venituri și cheltuieli – corelate ca în Tabelul 1.3.

Nivel de educație 
accesat

Statut ocupațional
ISCED 0-1 ISCED 2-3 ISCED 5-7

Lucrător pe cont propriu în 
activități neagricole

Agricultor

Șomer

Salariat

Tabelul 1.1 Nivelul de educație accesat și statutul ocupațional [1]

Nivel/Filieră/Profil ISCED

Învățământ preșcolar cu program normal ISCED 0[1]

Învățământ primar ISCED 1

Învățământ gimnazial ISCED 2

Învățământ liceal teoretic ISCED 3[2]

Învățământ universitar (Licență și Master) ISCED 5-7

[1] Inclusiv fără studii

[2] Nivelul ISCED 4 (învățământ postliceal/terțiar non-universitar) nu a fost inclus în analiză

Tabelul 1.2 Nivelurile ISCED considerate în cadrul studiului+/- Statul +/- Persoana

Cheltuieli cu educația Accesul gratuit la educație

Sprijin acordat în funcție de nevoi Sprijin primit în funcție de nevoi

-
Venituri bănești (mai puțin cele  
din sprijin din partea statului)

- Cheltuieli bănești

Taxe și impozite colectate Taxe și impozite plătite

Tabelul 1.3 Principalele componente ale raportului din perspectiva statului și a persoanei 
care accesează diferite niveluri de educație

[1] În prezentul studiu nu sunt prezentate informații referitoare la categoria 
”Patroni”/”Antreprenori” din cauza nivelului limitat de informații
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Metodologia [3/7]

Obiective, Abordare și Metodologie

1. Investiția în educația unei persoane – include următoarele categorii de costuri pentru stat:

I. Costuri cu învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal (ISCED 0-4) rezultate din:

a. costurile medii standard per elev/preșcolar (conform Hotărârii de Guvern nr. 107 din 4 februarie 2020): 

i. cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora;

ii. cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii”;

b. programul pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2019-2020

II. Costuri cu învățământul universitar (ISCED 5-7) reprezentând:

a. alocațiile bugetare destinate finanțării instituționale, pentru anul 2020 (conform Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior).

Valorile anului 2020 au fost repartizate pe întreaga perioadă a ciclului de învățământ respectiv. De exemplu, dacă costul mediu standard pe elev, pe niveluri, pentru învățământul 
liceal este de 6.990 RON pe an, atunci costul aferent ciclului de 4 ani va fi de 4 x 6.990 = 27.960 RON.
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Metodologia [4/7]

Obiective, Abordare și Metodologie

2. Valoarea sprijinului mediu acordat unei persoane – include următoarele categorii de costuri pentru stat:

I. Sprijinul mediu acordat din prestații sociale, mai puțin prestații familiale (alocații pentru copii și burse pentru elevi și studenți), conform raportului Institutului Național de 
Statistică – „Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile și consumul populației, în anul 2020”:

a. Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, maternitate și îngrijirea copiilor;

b. Prestații din fondul de șomaj;

c. Prestații de asistență socială și alte prestații, precum ajutoare sociale acordate de primării

II. Indemnizația socială minim garantată: 

a. Indemnizația utilizată pe parcursul analizei a fost cea de 704 RON, aferentă perioadei 01 ianuarie 2020 – 31 august 2020, conform OUG nr. 135/2020.

Raportul „Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile și consumul populației, în anul 2020” prezintă datele agregate la nivel de gospodărie, respectiv la nivel de statut 
ocupațional, care este dat de capul gospodăriei. Pentru a obține valoarea sprijinului mediu acordat din prestații sociale, s-a procedat astfel:

• s-au eliminat prestațiile familiale (alocații pentru copii și burse pentru elevi și studenți) din veniturile din prestațiile sociale;

• s-a scăzut numărul mediu de copii din numărul mediu de membrii ai unei gospodării;

• s-au împărțit veniturile din prestațiile sociale pe gospodărie la numărul membrilor gospodăriei pentru a ajunge la o valoare per persoană. S-a presupus că toți membrii gospodăriei 
au statutul ocupațional al capului gospodăriei. 



9

Metodologia [5/7]

Obiective, Abordare și Metodologie

3. Veniturile medii bănești (mai puțin veniturile din prestațiile familiale și veniturile în natură) în funcție de statutul ocupațional și nivelul de educație, conform raportului 
Institutului Național de Statistică „Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile și consumul populației, în anul 2020”, includ următoarele categorii de venituri pentru o 
persoană:

I. Salarii brute și alte drepturi salariale;

II. Venituri din agricultură;

III. Venituri din activități neagricole independente;

IV. Venituri din prestații sociale;

V. Venituri din proprietate și din vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei;

VI. Alte venituri.

Raportul „Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile și consumul populației, în anul 2020” prezintă datele agregate la nivel de gospodărie, respectiv la nivel de statut 
ocupațional, care este dat de capul gospodăriei. Pentru a obține veniturile medii bănești, s-a procedat astfel:

• s-au eliminat veniturile în natură și din prestații familiale (alocații pentru copii și burse pentru elevi și studenți) din cele totale; 

• s-a scăzut numărul mediu de copii din numărul mediu de membrii ai unei gospodării;

• s-au împărțit veniturile bănești rezultate la numărul membrilor gospodăriei pentru a ajunge la o valoare per persoană. S-a presupus că toți membrii gospodăriei au statutul 
ocupațional al capului gospodăriei.

Distribuirea veniturilor pe parcursul perioadei de activitate a unei persoanei s-a făcut în funcție de curba de evoluție a veniturilor și altor resurse financiare, ținând cont de vârstă, 
calculate pe baza datelor raportului „Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile și consumul populației, în anul 2020”. 
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Metodologia [6/7]

Obiective, Abordare și Metodologie

4. Cheltuielile medii bănești pe destinații în funcție de statutul ocupațional, conform raportului „Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile și consumul populației, în 
anul 2020”, includ următoarele categorii de cheltuieli la nivel de persoană:

I. Cheltuieli de consum;

II. Cheltuieli pentru alimente și băuturi neconsumate (rămase în stoc, date în prelucrare, date la animale etc.);

III. Cheltuieli pentru investiții;

IV. Cheltuieli de producție;

V. Impozite, contribuții, cotizații și taxe:

a. impozite pe salarii;

b. impozite pe pensii;

c. impozite pe activități neagricole independente;

d. contribuții de asigurări sociale;

e. contribuții pentru asigurări de sănătate;

VI. Alte cheltuieli bănești.

Cheltuielile de consum au fost detaliate conform metodologiei internaționale de clasificare a consumului individual în funcție de scop – COICOP (Classification of Individual 
Consumption According to Purpose) – prezentate în Anexa 1. Cheltuielile de consum nu includ contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii pentru 
consumul uman.

În ceea ce privește corelarea veniturilor și a cheltuielilor, s-a presupus că veniturile medii bănești înregistrate de o persoană sunt cheltuite în întregime conform profilurilor 
cheltuielilor prezentate în Anexa 2. 
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Metodologia [7/7]

Obiective, Abordare și Metodologie

5. Taxele și impozitele includ următoarele categorii de cheltuieli la nivel de persoană:

I. Taxa pe valoare adăugată (TVA) – calculată aplicând cote între 0% și 19% în funcție de categoria de cheltuială bănească realizată conform Codului Fiscal actual din România și 
prezentat în Anexa 3 – Cote TVA utilizate;

II. Impozite, contribuții, cotizații, taxe – preluate ca valoare absolută din lista cheltuielilor medii bănești (prezentate la pagina anterioară):

a. impozite pe salarii;

b. impozite pe pensii;

c. impozite pe activități neagricole independente;

d. contribuții de asigurări sociale;

e. contribuții pentru asigurări de sănătate.
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Concluzia generală este că în medie o persoană cu un nivel mai ridicat de studii poate accesa un statut ocupațional care să îi aducă venituri bănești mai mari, venituri care îi pot 

asigura un nivel de trai și un confort superior având acces la o gamă mai largă de produse și servicii.

Astfel, costurile suportate de către stat cu educația unei persoane pot fi văzute ca o investiție din partea statului în persoana respectivă – randamentul acestei investiții fiind dat 

de cuantumul sumelor plătite de către persoana respectivă sub forma de impozite, contribuții, cotizații și taxe, dar și de independența financiară față de schemele de sprijin ale 

statului.

Rezumat [1/3]

Conform Constituției României, Articolului 32 – Dreptul la învățătură, (4) Învățământul de stat este gratuit potrivit legii […]. (1) Dreptul la învățătură este asigurat prin 
învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.
În funcție de nivelul de studii pe care o persoană îl accesează, statul are o serie de cheltuieli, care în același timp pot fi văzute ca investiție, nivelul de educație al persoanei 
respective influențând veniturile, cheltuielile și taxele și impozitele plătite de aceasta.

În funcție de nivelul de studii atins, o persoană va deține un anumit statut ocupațional. Statutul ocupațional corelat cu nivelul de studii atins determină nivelul de venituri 
bănești pe care o persoană îl poate genera.

În funcție de nivelul de venituri și de alte considerente, statul prin diversele sale mecanisme acordă sprijin persoanelor cum ar fi: prestații sociale, indemnizația socială minim 
garantată.

Cu veniturile bănești avute la dispoziție o persoană achiziționează o serie de bunuri și servicii care îi sunt necesare.

De asemenea, din veniturile bănești brute o persoană plătește impozite, contribuții, cotizații și taxe pentru venitul încasat și pentru cheltuielile realizate.

În acest sens au fost analizate trei tipuri de costuri cu educația în funcție de nivelul de studii – Primar/ISCED 0-1, Secundar/ISCED 2-3, Superior/ISCED 5-7 - și patru categorii de statut 
ocupațional – Lucrător pe cont propriu în activități neagricole, Agricultor, Șomer, Salariat conform Tabelului 1.1 (În prezentul studiu nu sunt prezentate informații referitoare la 
categoria ”Patroni”/”Antreprenori” din cauza nivelului limitat de informații).



14

Rezumat [2/3]

Investiția în educație – Nivelul educației are un impact semnificativ asupra mărimii și structurii veniturilor, cheltuielilor și consumului.
Costurile anuale ale statului cu educația unei persoane cresc gradual în funcție de nivelul de studii – de exemplu, de la ~5 mii RON/persoană pentru învățământul preșcolar la ~11 mii 
RON/persoană pentru învățământul superior, în anul 2020. (detalii în Graficul 3.2.1)
Transpuse pe durata de derulare a ciclurilor de studii, costurile medii cu educația per ciclu de studiu/persoană sunt de ~27-28 mii RON pentru fiecare dintre ciclurile ISCED 0 – ISCED 4, 
respectiv 54 mii RON pentru ISCED 5-7 (detalii în Graficul 3.2.2). Însă, având în vedere beneficiile aduse după terminarea ciclului educațional, investiția în educație pare să fie una cu un 
randament ridicat

Veniturile – Curba de creștere a veniturilor este determinată de nivelul de instruire accesat, care influențează statutul ocupațional și care împreună determină nivelul veniturilor 
bănești.
Pe lângă creșterea semnificativă a veniturilor dată de creșterea nivelului de studii, chiar și în interiorul unui statul ocupațional, se înregistrează și o diferență pozitivă în ceea ce privește 
veniturile bănești anuale între diferitele categorii de statut ocupațional. Astfel, se remarcă o diferența pozitivă între salariați și lucrători pe cont propriu în activități neagricole (~62% mai 
mari în cazul salariaților) și respectiv agricultori (~73% mai mari în cazul salariaților).
În ceea ce privește evoluția veniturilor în timp (prezentată în Graficul 3.3.2), se poate observa că există diferențe semnificative între salariații cu studii primare (ISCED 0-1) și secundare 
(ISCED 2-3) față de celelalte categorii cu venituri similare. Însă Maximul veniturilor este atins de salariații cu studii superioare (ISCED 5-7) care conform Graficului 3.1.4 reprezintă 24% 
din totalul salariaților.

Cheltuielile – Profilul de consum este diferit în funcție de nivelul de educație după cum se poate observa în graficul 3.3.3 – Accesarea unui nivel mai ridicat al studiilor determină o 
diminuare procentuală a cheltuielilor de consum și o creștere a cheltuielilor cu impozitele, contribuțiile, cotizațiile, taxele din total cheltuieli.
Cheltuielile de consum dețin ponderea principală din totalul veniturilor (~50% în cazul salariaților și ~73-83% în cazul celorlalte categorii de statut ocupațional). Structura imediat 
următoare ca pondere procentuală o reprezintă impozitele și taxele (~46% în cazul salariaților și ~11-23% în cazul celorlalte categorii de statut ocupațional) (detalii în Graficul 3.3.4). 
Comparând cele două componente majore se observă că o persoană cu un nivel de studii superior și venituri mai mari plătește o pondere mai mare din totalul cheltuielilor către plățile 
către stat și o pondere mai mică spre bunurile de consum.
Comparația structurii cheltuielilor de consum pe tip de statut ocupațional, relevă faptul că, comportamentul de consum, determinat la rândul său și de nivelul educațional, influențează 
structura cheltuielilor de consum. Astfel, cheltuielile cu produse agroalimentare și băuturi nealcoolice reprezintă 27% din totalul cheltuielilor de consum ale salariaților și între 29-36% 
pentru celelalte categorii de statut ocupațional, în timp ce aceleași cheltuieli reprezintă 13% din totalul cheltuielilor bănești ale salariaților și între 22-26% pentru celelalte categorii. 
Arătând o orientare a unui procent mai mare din venituri către satisfacerea nevoilor de bază pentru celelalte categorii în comparație cu salariații.
Cheltuielile cu sănătatea reprezintă ~4% din totalul cheltuielilor de consum, iar cele cu educația maxim 1%. Unul dintre motivele nivelului scăzut al acestor tipuri de cheltuieli este 
reprezentat de faptul că satisfacerea acestor nevoi se realizează în cea mai mare parte prin servicii publice oferite în cadrul sistemului asigurărilor sociale sau gratuit.
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Rezumând cele de mai sus – gradul de instruire se dovedește a fi un factor important care influențează nivelul veniturilor și cheltuielilor de consum, precum și modelarea 
comportamentului de consum. 

Rezumat [3/3]

Impozitele, contribuţiile, cotizaţiile, taxele – Dețin o pondere mai mare din veniturile bănești ale salariaților – peste 46% în timp ce pentru celelalte categorii se situează între 11-22%. 
În același timp, analizând Graficului 3.3.5 putem observa importanța nivelului de instruire în interiorul fiecărei categorii de statut ocupațional analizat în ceea ce privește impozitele, 
contribuţiile, cotizaţiile, taxele – acest tip de cheltuială crescând direct proporțional cu nivelul educației.

Sprijinul acordat de stat persoanelor după terminarea studiilor variază în funcție de categoria de statut ocupațional astfel, salariații și lucrători pe cont propriu în activităţi neagricole 
primesc cel mai mare sprijin - ~94% și respectiv ~74% sub formă de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, maternitate, îngrijirea copiilor, agricultorii primesc ~91% din 
sume sub formă de prestaţii de asistenţă socială şi alte prestaţii, iar șomerii primesc următoarele tipuri de sprijin: ~28% prestaţii de asistenţă socială şi alte prestaţii, ~30% prestaţii din 
fondul de şomaj și respectiv ~42% sub formă de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, maternitate, îngrijirea copiilor.
De asemenea, acestea variază în mărime absolută, de la ~170 RON/an pentru lucrătorii pe cont propriu în activități neagricole la ~1,200 RON/an pentru șomeri în anul 2020 (detalii în 
Graficul 3.4.1).
În cadrul fiecărei categorii de statut ocupațional, exceptând salariații, se observă o reducere semnificativă a sprijinului necesar din partea statului după terminarea studiilor pe măsură ce 
persoana are un nivel de instruire mai ridicat. De exemplu, între persoane cu studii primare (ISCED 0-1) și cele cu studii secundare (ISCED 2-3) sprijinul statului acordat pe parcursul 
duratei de viață considerate se reduce cu ~25 mii RON (33%) în cazul agricultorilor, ~31 mii RON (26%) în cazul șomerilor și ~35 mii RON (54%) în cazul lucrătorilor pe cont propriu în 
activități neagricole.
Pentru întreaga perioada de acordare a prestațiilor sociale, inclusiv a pensiilor sociale minime garantate, valoare acestora este semnificativ mai mare pentru șomeri, agricultori și 
lucrători pe cont propriu în activități neagricole comparativ cu cea acordată salariaților și descrește pe măsura creșterii nivelului de studii (detalii în Graficul 3.4.3).
Valorile mai mari ale costurilor pentru categoriile de statut ocupațional: șomeri, agricultori și lucrători pe cont propriu în activități neagricole, la care se adaugă costurile statului cu 
educația, conduc la costuri mult mai mari pentru aceste categorii comparativ cu taxele și impozitele colectate de la aceste persoane. 
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Salariații reprezintă singurul tip de 
statut ocupațional dintre cele 
analizate care generează un 

randament pozitiv al investiției 
statului în educație, necesitând un 

nivel minim de sprijin după 
terminarea ciclului educațional și 
generând venituri superioare din 
taxe și impozite (detalii în Graficul 

2.1).

Concluzii [1/3]

• Din analizele și statisticile prezentate în acest studiu se poate concluziona că nivelul educației are un impact pozitiv asupra mărimii și structurii veniturilor, determinând totodată și un 
nivel ridicat de independență financiară a persoanei față de schemele de sprijin din partea statului. De asemenea, structura cheltuielilor și consumului este influențată de nivelul de 
educație, un nivel crescut de instruire, generând un nivel mai ridicat al veniturilor, respectiv al taxelor și impozitelor plătite către stat.

Din perspectiva unei persoane
• Un nivel scăzut al educației are un impact direct proporțional asupra 

veniturilor. În același timp, generează un grad ridicat de dependență 
față de schemele de sprijin din partea statului. 

• Lipsa educației limitează accesul la o paletă mai largă de categorii de 
statut ocupațional – în special la cel de salariat cu venituri ridicate. 
Tendința generală este ca o astfel de persoană să se îndrepte către 
activități pe cont propriu sau către șomaj și sprijin social.

• De asemenea, un nivel scăzut de venituri limitează accesul la bunuri 
și servicii rezultând un nivel de trai și confort scăzut.

Din perspectiva statului
• O persoană care are un nivel de instruire redus presupune costuri cu 

educația mai scăzute, dar în același timp înseamnă costuri mult mai 
mari și pe durate mai lungi, în unele cazuri pe tot parcursul vieții 
persoanei respective, după terminarea studiilor. 

Din perspectiva unei persoane

• Conform prezentului studiu, veniturile bănești obținute de populația 
adultă au un ritm de creștere de ~2:1 la fiecare prag de creștere a 
nivelului de studii (primar - secundar, secundar - superior).

• Astfel, studiile superioare conduc la un nivel ridicat al veniturilor și 
implicit cheltuielilor, oferind accesul la o varietate mai mare de 
bunuri și servicii, de calitate superioară, contribuind la creșterea 
nivelului de trai și al confortului vieții personale.

Din perspectiva statului

• Principala sursă de venit a statului, pentru compensarea 
cheltuielilor cu educația și a celor după terminarea ciclului 
educațional o reprezintă colectarea taxelor, impozitelor, 
contribuțiilor și cotizațiilor aferente diferitelor tipuri de 
cheltuieli/venituri obținute de populație. Astfel, un nivel mai mare 
al veniturilor și cheltuielilor va conduce la un nivel corespunzător 
mai mare al taxelor și impozitelor. 

• Se poate observa din prezentul studiu că cei mai mari contribuitori 
la veniturile statului sunt persoanele cu nivelul de educația cel mai 
înalt. 

Investiția în educație

Costul lipsei educației Beneficiile educației
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Salariați

Concluzii [2/3]

Graficul 2.1 Randamentul investiției statului în educație în funcție de statutul ocupațional și nivelul de studiu (RON)
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Sursa: Coordonate ale nivelului de trai din România – Veniturile și consumul 
populației, INSE 2021, analiza Deloitte

Salariații reprezintă singurul tip de statut ocupațional dintre cele analizate care generează un randament pozitiv al 
investiției statului în educație, necesitând un nivel minim de sprijin după terminarea ciclului educațional și generând 
taxe și impozite superioare
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Concluzii [3/3]

...veniturile bănești obținute de populația adultă au un ritm de creștere de ~2:1 – la fiecare prag de creștere a nivelului de studii (primar - secundar, secundar - superior). Veniturile 
medii bănești ale unei persoane se dublează o dată cu absolvirea următorului ciclu de învățământ.

...după cum se poate observa în Graficul 2.2, absolvirea studiilor secundare 
(ISCED 2-3) determină o îmbunătățire a randamentului investiției în educație 
(generată de reducerea cheltuielilor statului cu sprijinul după terminarea ciclului 
educațional și creșterea veniturilor) cu 22% pentru agricultori, 51% pentru 
șomeri și peste 86% pentru lucrători pe cont propriu în activități neagricole, în 
timp ce pentru salariați determină o creștere a veniturilor statului cu ~93%.
Finalizarea studiilor superioare (ISCED 5-7) determină pentru salariat o creștere 
de ~86% față de veniturile salariatului cu studii secundare.

...observând extremele, diferența dintre un șomer cu studii primare (ISCED 0-1) și 
un salariat cu studii superioare (ISCED 5-7) este de aproximativ 1.36 milioane RON 
pentru stat, după cum se poate observa și în Graficul 2.2. Statul are costuri de 
aproximativ 90 mii RON cu sprijinul acordat pe parcursul întregii durate de viață a 
unui șomer cu studii primare, în timp ce un salariat cu studii superioare contribuie 
cu peste 1.27 milioane de RON prin impozite și taxe.
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Graficul 2.2 Randamentul adus de fiecare categorie de statut 
ocupațional în funcție de nivelul de instruire accesat (mii RON)

Analiza comparativă a cheltuielilor cu educația și sprijinul acordat după terminarea ciclului educațional versus sumele 
colectate din impozite și taxe pe cele patru categorii de statut ocupațional analizate și trei niveluri de educație relevă 
următoarele concluzii...

Sursa: Coordonate ale nivelului de trai din România – Veniturile și consumul 
populației, INSE 2021, analiza Deloitte
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Distribuția persoanelor din gospodării după statutul ocupațional al capului gospodăriei

Graficul 3.1.2 Distribuția persoanelor din gospodării după 
statutul ocupațional al persoanelor și al capului gospodăriei, 
în anul 2020 (%)
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Sursa: Coordonate ale nivelului de trai din România – Veniturile și consumul 
populației, INSE 2021

▪ Categoria salariați reprezintă cel mai mare procent dintre categoriile analizate –

însumând peste jumătate din totalul populației.

▪ Pensionarii sunt a doua categorie ca dimensiune însă această categorie nu a fost 

analizată în mod individual în studiul prezent, această categorie fiind încorporată 

ca etapă pe parcursul duratei de viață a unui salariat, agricultor, șomer etc.

▪ În ceea ce privește distribuția persoanelor din gospodărie după statutul 

ocupațional în funcție de statutul ocupațional al capului gospodăriei se poate 

observa în Graficul 3.1.2 că acesta este reprezentativ pentru fiecare categorie, 

deținând cel mai mare procent și fiind urmat de categoria elev și student[1] și altul.

Ajutor familial

Salariați

Lucrători pe cont propriu în activităţi neagricole

Agricultori

Şomeri

Pensionari

Elevi, studenți

Altul

Graficul 3.1.1 Distribuția persoanelor din gospodării după statutul ocupațional al capului 
gospodăriei, în anul 2020 (%)
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33%

3%

Pensionari

Salariați

Şomeri

Agricultori

Lucrători pe cont propriu în activităţi neagricole

[1] Veniturile și cheltuielile generate de elevi și studenți au fost excluse din calculul veniturilor și cheltuielilor 
medii pe persoana

Sursa: Coordonate ale nivelului de trai din România – Veniturile și consumul populației, INSE 2021
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Distribuția populației școlare pe niveluri educaționale și a gospodăriilor după statut ocupațional și nivel 
de instruire

Graficul 3.1.3 Populația școlară pe niveluri educaționale în anul școlar/universitar 2019-2020 (% 
și total număr persoane) 

Sursa: Comunicat de presă nr. 161/25 iunie 2020, INSE 
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Graficul 3.1.5 Populația școlară pe niveluri educaționale și forme de proprietate în anul 
școlar/universitar 2019-2020 (număr de persoane)
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Sursa: Coordonate ale nivelului de trai din România – Veniturile și consumul 
populației, INSE 2021

▪ În anul școlar/universitar 2019-2020, aproximativ jumătate din populația școlară 

s-a regăsit în învățământul primar și gimnazial (46%), iar circa o treime în 

învățământul liceal și cel antepreșcolar și preșcolar (20%, respectiv 16%).

▪ 98-99% din învățământul primar, gimnazial și liceal se desfășoară în unități de 

învățământ publice.

▪ Gradul cel mai ridicat de pregătire școlară este deținut de gospodăriile de 

salariați, 24% dintre acestea fiind conduse de persoane cu studii superioare.
[1] ISCED 4 – Învățământul postliceal și de maiștri nu a fost inclus în studiul prezent
[2] ISCED 8 – Doctorat sau nivel echivalent nu a fost inclus în studiul prezent

Primar

Secundar

Superior
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Costurile statului cu educația variază în funcție de nivelul de educație, de la ~5 mii RON/persoană 
pentru învățământul preșcolar la ~11 mii RON/persoană pentru învățământul superior în anul 2020

Graficul 3.2.1 Costurile statului cu educația unei persoane pe an, pe niveluri 
de educație în anul 2020 (RON)

Surse: 
• Hotărârea Guvernului nr. 107 din 4 februarie 2020
• Anexa 1. Propunere de repartizare finala pe universități a alocațiilor bugetare destinate finanțării instituționale, pentru 

anul 2020 - Consiliu Național pentru Finanțarea Învățământului Superior
• Numărul studenților ce studiază în regim subvenționat și cu taxă, pe fiecare ciclu de studiu, la universitățile de stat, an 

universitar 2019-2020 - Consiliu Național pentru Finanțarea Învățământului Superior
• Hotărârea Guvernului privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 

2017-2023 pentru anul școlar 2019-2020

4.242

ISCED 1

439

10.696

ISCED 2

Ø 6.897

ISCED 5-7

478

6.111

421

6.570

ISCED 3

5.109

ISCED 0

4.681
5.530

6.991 6.589

421

+18%
+26% -6% Alocații bugetare destinate finanțării instituționale (licență și master)

Cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani

Cheltuieli cu pregătirea profesională, cu evaluarea periodică, și cele prevăzute la articolul bugetar «bunuri și servicii»

Graficul 3.2.2 Costurile statului cu educația unei persoane cumulate pe 
nivelurile de educație, pe durata de derulare a acestora (RON)
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Prin finanțarea Programului pentru scoli a României, pentru anul școlar 2019-2020, s-au 

alocat 281.5 RON/persoană pentru elevii încadrați în învățământului preșcolar, primar și 
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Veniturile bănești anuale ale unui adult se dublează cu creșterea nivelului de studii (primar - secundar, 
secundar - superior)

Graficul 3.3.1 Veniturile bănești ale unui adult în funcție de 
statutul ocupațional și nivelul de educație (medii lunare brute, 
RON)

Sursa: Coordonate ale nivelului de trai din România – Veniturile și consumul 
populației, INSE 2021, analiza Deloitte

Veniturile bănești anuale ale salariaților sunt cu ~62% mai mari 

decât ale lucrătorilor pe cont propriu în activități neagricole și 

respectiv cu ~73%  față de agricultori pentru ambele tipuri de 

învățământ (ISCED 0-1 și ISCED 2-4).
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78% 62% 52%

Accesarea unui nivel mai ridicat al studiilor determină, odată cu creșterea veniturilor, și o diminuare 
procentuală a cheltuielilor de consum și o creștere a cheltuielilor cu impozitele, contribuţiile, cotizațiile 
și taxele din total cheltuieli

Graficul 3.3.3 Cheltuielile bănești pe destinații după nivelul de instruire (%)

▪ Cheltuielile de consum reprezintă cea mai mare componentă 

din totalul cheltuielilor – între 52% pentru o persoană cu 

studii superioare și 78% pentru o persoană cu studii primare.

▪ Cheltuielile cu impozitele, contribuţiile, cotizaţiile și taxele 

cresc semnificativ direct proporțional cu nivelul de instruire 

atât ca procent din venituri, cât și ca bază pentru care se 

aplică procentul respectiv (veniturile unei persoane cu studii 

superioare fiind mai mari decât cele ale unei persoane cu 

studii primare sau secundare).

▪ De asemenea, persoanele cu pregătire superioară 

achiziționează mai multe mărfuri nealimentare.
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Sursa: Coordonate ale nivelului de trai din România – Veniturile și consumul populației, INSE 2021, analiza Deloitte
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73%76%83%50%

Peste 50% din veniturile unui adult, indiferent de statutul ocupațional, sunt alocate cheltuielilor de 
consum, din care educația reprezintă mai puțin de 1%

Graficul 3.3.4 Alocarea procentuală a veniturilor pe tipuri de cheltuieli, în funcție de statutul 
ocupațional (%)
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Sursa: Coordonate ale nivelului de trai din România – Veniturile și consumul populației, INSE 2021, analiza Deloitte

▪ Cheltuielile cu impozitele, contribuțiile, cotizațiile și taxele 

plătite de un salariat sunt de două ori mai mari decât cele 

plătite de un șomer și de 3-4 ori mai mari decât cele plătite 

de celelalte două categorii.

▪ Peste 50% din cheltuielile de consum sunt reprezentate de 

cheltuieli cu produse agroalimentare și băuturi nealcoolice 

(~27-36%), băuturi alcoolice și tutun (~10-12%) și cheltuieli cu 

locuința, apă, electricitate, gaze și alți combustibili.

▪ Cheltuielile cu sănătatea reprezintă ~4% din totalul 

cheltuielilor de consum, iar cheltuielile cu educația mai puțin

1%.
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Nivelul taxelor, impozitelor, contribuțiilor și cotizațiilor datorate statului crește semnificativ și direct 
proporțional cu creșterea nivelului de studii

Graficul 3.3.5 Evoluția nivelului taxelor, impozitelor, contribuțiilor și cotizațiilor datorate statului, în funcție de 
statutul ocupațional și nivelul de educație (medii anuale, RON)

Taxele, impozitele, contribuțiile și cotizațiile cresc 

direct proporțional cu nivelul studiilor și în funcție 

de statutul ocupațional – salariații cu studii 

superioare având cea mai mare contribuție.
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Sprijinul acordat unei persoane după terminarea ciclului educațional, de stat prin prestațiile sociale, 
variază în funcție de statutul ocupațional al persoanei, de la ~170 RON pe an pentru lucrătorii pe cont 
propriu în activități neagricole la ~1,200 RON pe an pentru șomeri în anul 2020

Graficul 3.4.1 Sprijinul acordat de stat după terminarea ciclului educațional 
mai puțin pensiile sociale, pe statut ocupațional, în anul 2020 (medii anuale 
pentru o persoană, RON)
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Graficul 3.4.2 Sprijinul acordat de stat după terminarea ciclului educațional, inclusiv pensii 
sociale minime garantate, pe statut ocupațional, în funcție de nivelul de educație (medii pe 
durata de viață considerată a unei persoane, RON)

Sprijinul acordat de stat după terminarea ciclului educațional este semnificativ 

mai mare pentru șomeri, agricultori și lucrători pe cont propriu în activități 

neagricole comparativ cu sprijinul acordat salariaților.

De asemenea, se poate observa o scădere semnificativă a valorii sprijinului pe 

măsură ce persoana accesează următorul nivel educațional.
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Sursa: Coordonate ale nivelului de trai din România – Veniturile și consumul populației, INSE 2021, analiza Deloitte

Sprijinul acordat după terminarea ciclului educațional primit de salariați constă 

în cea mai mare parte în indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, 

maternitate, îngrijirea copiilor care le sunt acordate ca urmare a cotizațiilor 

realizate din salarii.
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Pensiile sociale minime garantate reprezintă un procent semnificativ din totalul asistenței acordate de 
stat după terminarea ciclului educațional, peste 75% în cazul lucrătorilor pe cont propriu în activități 
neagricole și agricultorilor, respectiv peste 40% în cazul șomerilor

Graficul 3.4.3 Costurile statului după terminarea ciclului educațional, inclusiv pensii 
sociale minime garantate, pe statut ocupațional, în funcție de nivelul de educație (RON)
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Sursa: Coordonate ale nivelului de trai din România – Veniturile și consumul populației, INSE 2021, analiza Deloitte
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Asistența acordată de stat după terminarea ciclului educațional evoluează 

invers proporțional cu creșterea nivelului de educație, înregistrând valori între 

6%-11% în cazul salariaților și 54% pentru lucrători pe cont propriu în activități 

neagricole. Reducerea semnificativă venind din reducerea asistenței sub forma 

de pensii sociale minime garantate, datorate creșterii veniturilor și implicit a 

pensiei.



32

Contents

Obiective, Abordare și Metodologie 2

Rezumat & Concluzii 12

Analiză detaliată

Statistici generale 19

Costurile statului cu educația unei persoane 22

Veniturile, cheltuielile, taxele și impozitele unei persoane

în funcție de nivelul de educație 24

Costurile statului cu sprijinul acordat unei persoane în 

funcție de nivelul de educație 29

Glosar de termeni 32

Anexe 34



33

Glosar de termeni

ISCED Clasificarea Internațională Standard a Educației

Salariat persoana angajată cu contract de muncă, pe durată determinată sau 
nedeterminată într-o unitate economică sau socială indiferent de forma de 
proprietate, în schimbul unei plăţi sub formă de salariu în bani sau în natură şi a 
altor drepturi prevăzute de lege sau stabilite prin contractul colectiv de muncă şi
care sunt supuse impozitării, potrivit prevederilor legale. Se includ toate 
persoanele care desfășoară activități permanente, sezoniere, zilnice, ocazionale 
sau cu ora, ucenicii, angajații plătiți în perioada de probă, preoții şi pastorii. Se 
consideră salariat şi asistentul maternal profesionist, îngrijitorul la domiciliu al 
persoanelor vârstnice, asistentul personal sau asistentul personal profesionist al 
persoanei cu dizabilități angajate cu contract de muncă individual

Lucrător pe cont propriu 
în activități neagricole

persoana care-şi desfășoară activitatea în unitatea proprie fără a utiliza munca 
salarială. Se atribuie acest statut şi persoanelor care desfășoară astfel de activități 
în timpul liber şi în general oricărei persoane care exercită o meserie sau o 
activitate pentru care obține un venit nesalarial chiar dacă activitățile sunt 
întâmplătoare şi fără continuitate

Lucrător pe cont propriu 
în agricultură

persoana care desfășoară activități agricole, lucrând singură sau împreună cu 
ceilalți membri ai gospodăriei terenul agricol, livezile, viile, ocupându-se de 
creșterea animalelor, indiferent dacă acestea sunt activități principale sau 
activități care se realizează ocazional şi fără continuitate, dar de pe urma cărora 
realizează un venit nesalarial

Șomer persoana aptă de muncă având între 15 ani şi vârsta legală de pensionare care nu 
are un angajament pentru desfășurarea unei activități economico-sociale, caută 
de lucru (inclusiv primul loc de muncă) şi este dispusă să înceapă imediat lucrul 
indiferent dacă este înscrisă sau nu la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței 
de muncă, primește sau nu indemnizație de șomaj

Termen Definiție

Patron (Antreprenor) persoana care îşi desfăşoară activitatea în unitatea proprie (întreprindere, firmă, 
magazin, societate, fermă, birou, cabinet etc.) şi care are unul sau mai mulţi 
salariaţi. Sunt incluşi şi acei patroni care sunt în acelaşi timp salariaţi în 
întreprinderea proprie sau sunt titulari de contracte de locaţie de gestiune sau de 
concesiune care folosesc salariaţi.

TVA Taxa pe Valoare Adăugată

Prestaţiile de asistenţă 
socială şi alte prestaţii

Încasările băneşti din ajutoare speciale pentru persoanele cu dizabilități, ajutoare 
sociale acordate de primării şi alte ajutoare sociale

Prestaţiile familiale Încasările băneşti din alocaţii pentru copii şi burse pentru elevi şi studenţi

Cheltuielile băneşti Ansamblul cheltuielilor băneşti, indiferent de destinaţie

COICOP Clasificarea consumului individual pe destinaţii conform
metodologiei EUROSTAT

Termen Definiție
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Anexa 1 – Cheltuieli de consum (COICOP) % din total cheltuieli de consum, nu includ consumul de produse 
agroalimentare din resurse proprii - pentru consumul uman

Anexe

Statut 
ocupațion

al

Produse 
agroalimentar

e şi băuturi 
nealcoolice

Băuturi 
alcoolice. 

tutun

Îmbrăcăminte 
şi 

încălţăminte

Locuinţă. apă. 
electricitate. 

gaze şi alţi 
combustibili

Mobilier. 
dotarea şi 

întreţinerea 
locuinţei

Sănătate Transport
Informaţii şi 
comunicaţii

Recreere. 
sport şi 
cultură

Educaţie
Hoteluri. 

cafenele şi 
restaurante

Asigurări şi 
servicii 

financiare

Îngrijire 
personală. 
protecţie
socială şi
diverse 

bunuri şi
servicii

Total

Salariat 27.26% 9.95% 9.20% 15.51% 6.95% 4.17% 8.24% 6.85% 2.89% 0.43% 1.50% 0.96% 6.10% 100%

Lucrători pe 
cont propriu 
în activităţi 
neagricole

31.46% 9.61% 7.92% 16.96% 5.77% 4.30% 7.13% 7.24% 1.58% 0.90% 1.02% 0.45% 5.65% 100%

Agricultori 29.04% 11.41% 7.08% 21.38% 5.90% 3.67% 7.21% 7.74% 1.18% 0.26% 0.79% 0.39% 3.94% 100%

Şomeri 35.40% 10.99% 5.83% 17.83% 4.15% 4.15% 5.38% 7.07% 1.91% 0.56% 1.23% 0.67% 4.82% 100%

Pensionari 29.55% 8.00% 5.67% 20.22% 7.11% 10.22% 5.44% 6.44% 1.56% 0.11% 0.56% 0.44% 4.67% 100%

Tabelul arată ponderea fiecărui tip de cheltuială de consum conform metodologiei de clasificare COICOP din totalul cheltuielilor de consum pentru fiecare categorie de statut ocupațional. 
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Anexa 2.1 – Profilul cheltuielilor – Salariat

Anexe

Cheltuieli %

Cheltuieli de consum 50.10%

Produse agroalimentare şi băuturi nealcoolice 13.76%

Băuturi alcoolice. tutun 5.02%

Îmbrăcăminte şi încălţăminte 4.64%

Locuinţă. apă. electricitate. gaze şi alţi combustibili 7.45%

Mobilier. dotarea şi întreţinerea locuinţei 3.51%

Sănătate 2.11%

Transport 4.16%

Informaţii şi comunicaţii 3.46%

Recreere. sport şi cultură 1.46%

Educaţie 0.22%

Hoteluri. cafenele şi restaurante 0.76%

Asigurări şi servicii financiare 0.49%

Îngrijire personală. protecţie socială şi diverse bunuri şi servicii 3.08%

Cheltuieli pentru alimente şi băuturi neconsumate (rămase în stoc. date în prelucrare. date la animale etc.) 1.58%

Cheltuieli pentru investiţii 0.50%

Cheltuieli de producţie 0.24%

Impozite. contribuţii.cotizaţii. taxe 46.38%

impozite pe salarii 6.91%

impozite pe pensii 0.01%

impozite pe activităţi neagricole independente 0.00%

contribuţii de asigurări sociale 27.98%

Impozit pe locuinta 0.38%

contribuţii pentru asigurări de sănătate 11.09%

Alte cheltuieli băneşti 1.21%

TOTAL 100.00%

Tabelul arată ponderea fiecărui tip de cheltuială (inclusiv cheltuielile de consum) din totalul cheltuielilor. 
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Anexa 2.2 – Profilul cheltuielilor – Lucrător pe cont propriu în activităţi neagricole

Anexe

Cheltuieli %

Cheltuieli de consum 82.65%

Produse agroalimentare şi băuturi nealcoolice 26.28%

Băuturi alcoolice. tutun 8.03%

Îmbrăcăminte şi încălţăminte 6.61%

Locuinţă. apă. electricitate. gaze şi alţi combustibili 13.29%

Mobilier. dotarea şi întreţinerea locuinţei 4.82%

Sănătate 3.59%

Transport 5.95%

Informaţii şi comunicaţii 6.05%

Recreere. sport şi cultură 1.32%

Educaţie 0.76%

Hoteluri. cafenele şi restaurante 0.85%

Asigurări şi servicii financiare 0.38%

Îngrijire personală. protecţie socială şi diverse bunuri şi servicii 4.72%

Cheltuieli pentru alimente şi băuturi neconsumate (rămase în stoc. date în prelucrare. date la animale etc.) 3.20%

Cheltuieli pentru investiţii 0.93%

Cheltuieli de producţie 0.61%

Impozite. contribuţii.cotizaţii. taxe 11.40%

impozite pe salarii 1.43%

impozite pe pensii 0.00%

impozite pe activităţi neagricole independente 0.15%

contribuţii de asigurări sociale 6.36%

Impozit pe locuinta 0.88%

contribuţii pentru asigurări de sănătate 2.57%

Alte cheltuieli băneşti 1.21%

TOTAL 100.00%

Tabelul arată ponderea fiecărui tip de cheltuială (inclusiv cheltuielile de consum) din totalul cheltuielilor. 
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Anexa 2.3 – Profilul cheltuielilor – Agricultor

Anexe

Cheltuieli %

Cheltuieli de consum 76.10%

Produse agroalimentare şi băuturi nealcoolice 22.44%

Băuturi alcoolice. tutun 8.82%

Îmbrăcăminte şi încălţăminte 5.47%

Locuinţă. apă. electricitate. gaze şi alţi combustibili 15.33%

Mobilier. dotarea şi întreţinerea locuinţei 4.56%

Sănătate 2.84%

Transport 5.58%

Informaţii şi comunicaţii 5.98%

Recreere. sport şi cultură 0.91%

Educaţie 0.20%

Hoteluri. cafenele şi restaurante 0.61%

Asigurări şi servicii financiare 0.30%

Îngrijire personală. protecţie socială şi diverse bunuri şi servicii 3.04%

Cheltuieli pentru alimente şi băuturi neconsumate (rămase în stoc. date în prelucrare. date la animale etc.) 3.34%

Cheltuieli pentru investiţii 1.66%

Cheltuieli de producţie 5.06%

Impozite. contribuţii.cotizaţii. taxe 12.93%

impozite pe salarii 1.59%

impozite pe pensii 0.01%

impozite pe activităţi neagricole independente 0.00%

contribuţii de asigurări sociale 7.28%

Impozit pe locuinta 1.20%

contribuţii pentru asigurări de sănătate 2.86%

Alte cheltuieli băneşti 0.91%

TOTAL 100.00%

Tabelul arată ponderea fiecărui tip de cheltuială (inclusiv cheltuielile de consum) din totalul cheltuielilor. 
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Anexa 2.4 – Profilul cheltuielilor – Șomer

Anexe

Cheltuieli %

Cheltuieli de consum 73.45%

Produse agroalimentare şi băuturi nealcoolice 26.33%

Băuturi alcoolice. tutun 8.17%

Îmbrăcăminte şi încălţăminte 4.34%

Locuinţă. apă. electricitate. gaze şi alţi combustibili 12.34%

Mobilier. dotarea şi întreţinerea locuinţei 3.09%

Sănătate 3.09%

Transport 4.00%

Informaţii şi comunicaţii 5.26%

Recreere. sport şi cultură 1.42%

Educaţie 0.42%

Hoteluri. cafenele şi restaurante 0.92%

Asigurări şi servicii financiare 0.50%

Îngrijire personală. protecţie socială şi diverse bunuri şi servicii 3.59%

Cheltuieli pentru alimente şi băuturi neconsumate (rămase în stoc. date în prelucrare. date la animale etc.) 2.28%

Cheltuieli pentru investiţii 0.46%

Cheltuieli de producţie 0.24%

Impozite. contribuţii.cotizaţii. taxe 22.63%

impozite pe salarii 2.94%

impozite pe pensii 0.00%

impozite pe activităţi neagricole independente 0.00%

contribuţii de asigurări sociale 13.44%

Impozit pe locuinta 0.92%

contribuţii pentru asigurări de sănătate 5.34%

Alte cheltuieli băneşti 0.93%

TOTAL 100.00%

Tabelul arată ponderea fiecărui tip de cheltuială (inclusiv cheltuielile de consum) din totalul cheltuielilor. 
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Anexa 2.5 – Profilul cheltuielilor – Pensionar

Anexe

Cheltuieli %

Cheltuieli de consum 76.96%

Produse agroalimentare şi băuturi nealcoolice 22.74%

Băuturi alcoolice. tutun 6.16%

Îmbrăcăminte şi încălţăminte 4.36%

Locuinţă. apă. electricitate. gaze şi alţi combustibili 15.56%

Mobilier. dotarea şi întreţinerea locuinţei 5.47%

Sănătate 7.87%

Transport 4.19%

Informaţii şi comunicaţii 4.96%

Recreere. sport şi cultură 1.20%

Educaţie 0.09%

Hoteluri. cafenele şi restaurante 0.43%

Asigurări şi servicii financiare 0.34%

Îngrijire personală. protecţie socială şi diverse bunuri şi servicii 3.59%

Cheltuieli pentru alimente şi băuturi neconsumate (rămase în stoc. date în prelucrare. date la animale etc.) 3.19%

Cheltuieli pentru investiţii 0.70%

Cheltuieli de producţie 1.06%

Impozite. contribuţii.cotizaţii. taxe 15.76%

impozite pe salarii 2.26%

impozite pe pensii 0.43%

impozite pe activităţi neagricole independente 0.01%

contribuţii de asigurări sociale 9.36%

Impozit pe locuinta 0.00%

contribuţii pentru asigurări de sănătate 3.71%

Alte cheltuieli băneşti 2.34%

TOTAL 100.00%

Tabelul arată ponderea fiecărui tip de cheltuială (inclusiv cheltuielile de consum) din totalul cheltuielilor. 
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Anexa 3 – Cote TVA utilizate

Anexe

Categorie de consum
Cota de TVA 

aplicabila
Articol Cod Fiscal

Produse agroalimentare şi băuturi nealcoolice 9.00% potrivit art. 291 alin.(2) lit. e) (ORDIN Nr. 3659/2018 din 26 noiembrie 2018)- act normativ

Băuturi alcoolice. tutun 19.00%
se aplica cota standard de 19%, intrucat nu se incadreaza la nicio exceptie pentru aplicarea cotei reduse de TVA 
potrivit Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Îmbrăcăminte şi încălțăminte 19.00%
se aplica cota standard de 19%, intrucat nu se incadreaza la nicio exceptie pentru aplicarea cotei reduse de TVA 
potrivit Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Locuinţă. apă. electricitate. gaze şi alţi combustibili 19.00%
se aplica cota standard de 19%, intrucat nu se incadreaza la nicio exceptie pentru aplicarea cotei reduse de TVA 
potrivit Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Mobilier. dotarea şi întreținerea locuinței 19.00%
se aplica cota standard de 19%, intrucat nu se incadreaza la nicio exceptie pentru aplicarea cotei reduse de TVA 
potrivit Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Sănătate 0.00% potrivit art. 292 alin .1, lit. (a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal - scutita de taxa

Transport 5.00% potrivit art. 291 alin. (3), lit. (g), (h), (i), (j) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Informații şi comunicații 19.00%
se aplica cota standard de 19%, intrucat nu se incadreaza la nicio exceptie pentru aplicarea cotei reduse de TVA 
potrivit Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Recreere. sport şi cultură 5.00% potrivit art. 291 alin. (3), lit. (f), din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Educație 5.00% potrivit art. 291 alin. (3), lit. (a), din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Hoteluri. cafenele şi restaurante 5.00% potrivit art. 291 alin.(3) lit. e) (ORDIN Nr. 3659/2018 din 26 noiembrie 2018)- act normativ

Asigurări şi servicii financiare 0.00% potrivit art. 292, alin. (2), lit. (a), lit. (b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Îngrijire personală. protecție socială şi diverse bunuri şi servicii 0.00%
potrivit art. 292, alin (1), lit (i) prestările de servicii și/sau livrările de bunuri strâns legate de asistența și/sau protecția 
socială, efectuate de instituțiile publice sau de alte entități recunoscute ca având caracter social (scutite de taxa)

Cheltuieli pentru alimente şi băuturi nealcoolice neconsumate 
(rămase în stoc. date în prelucrare. date la animale etc.)

9.00% potrivit art. 291 alin.(2) lit. e) (ORDIN Nr. 3659/2018 din 26 noiembrie 2018)- act normativ

Cheltuieli pentru investiții 0.00% potrivit art. 292, alin. (2), lit. (a), pct. 6 (administrarea de fonduri speciale de investiții)

Cheltuieli de producție 19% si 9%
Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. 291 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal se aplică pe tot lanțul economic de la 
producție până la vânzarea către consumatorul final de către toți furnizorii – s-a utilizat coda de 19%
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Anexa 4 – Grafice

Anexe
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