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Sărăcia în regiunea Bucureşti Ilfov 
 

Preocuparea majoră a Uniunii Europene pentru promovarea în statele membre a 
incluziunii sociale şi-a găsit materializarea prin elaborarea unei strategii integrate, denumită 
EUROPA 2020. 

Prin această strategie s-a fixat drept ţintă eliminarea riscului de sărăcie, pe ansamblul 
Uniunii, pentru cel puţin 20 de milioane de persoane, până în anul 2020. 

Ca instrument statistic de monitorizare şi caracterizare a procesului s-a propus un 
indicator complex al riscului de sărăcie sau excluziunii sociale (AROPE), care să aibă în vedere 
natura multidimensională a sărăciei. Prin definiţie, o persoană este în risc de sărăcie sau 
excluziune socială dacă se află în cel puţin una din următoarele situaţii: 

• se află sub pragul sărăciei (de 60% din venitul median disponibil pe adult - 
echivalent); 

• este în stare de deprivare materială severă; 
• trăieşte într-o gospodărie cu intensitate2) foarte redusă a muncii. 

 
Persoane aflate în risc de săracire şi excluziune socială/ Rata riscului de săracie sau excluziune 

socială 
Procent din totalul populaţiei 

2007 2008 2009 2010 2011
UE 27 24,4 23,6 23,1 23,5 24,2
România 45,9 44,2 43,1 41,4 40,3
Bucureşti - Ilfov 35,1 36,2 41,9 34,4 28,4

*Sursa: Eurostat 

Regiunea Bucureşti Ilfov se situează sub ponderea naţională privind persoanele aflate în 
risc de sărăcie şi excluziune socială, dar prezintă o traiectorie oscilantă pe perioada analizată, 
scăzând per ansamblu, de la 35,1% în anul 2007, la 28,4% în anul 2011. În anul 2009 ponderea 
persoanelor aflate În risc de sărăcie şi exluziune socială creşte cu 5,7%, pe seama turbulențelor 
generate de criza economică mondială. La nivel naţional, aceasta pondere se găseşte într-o 
continuă scădere, de aproape 5,5%, între anii 2007 – 2011.  

În anul 2011 regiunea Bucureşti Ilfov reuşeşte să reducă substanţial decalajul faţă de 
media europeană care se situează în jurul valorii de aproximativ 24%. 

Sărăcia este situaţia în care se află acei oameni ale căror venituri sunt atât de scăzute 
încât le este imposibilă atingerea unui standard de viaţă considerat ca fiind acceptabil în 
societatea în care trăiesc, care se confruntă cu dezavantaje multiple legate de şomaj, venituri 
mici, condiţii de locuit precare, îngrijirea inadecvată a sănătăţii şi bariere în accesul la 
învăţământ, cultură, sport şi petrecerea timpului liber. 

Rata sărăciei relative1 reprezintă ponderea persoanelor sărace (care au un venit 
disponibil pe adult-echivalent mai mic decât pragul stabilit la nivelul de 60% din mediana 
veniturilor disponibile) în totalul populaţiei. 
                                                            
1 Definiţie conform INS 
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Persoane aflate în riscul săraciei (după transferurile sociale) / Rata sărăciei relative 
Procent din totalul populaţiei 

2007 2008 2009 2010 2011
UE 27 16,5 16,4 16,3 16,3 16,9
România 24,8 23,4 22,4 21,1 22,2
Bucureşti - Ilfov 7,3 6,5 6,4 3,1 3,4

*Sursa: Eurostat 

Astfel, ponderea persoanelor sărace în totalul populaţiei regiunii Bucureşti Ilfov prezintă o 
evoluţie pozitivă, scăzând cu 3,9% în perioada analizată, de la 7,3% în anul 2005 la 3,4% în anul 
2011. Rata sărăciei relative de la nivel regional se află atât sub media naţionala (care oscilează 
între 24,8% în 2005 şi 22,2% în anul 2011) cât şi sub media UE ce oşcilează în jurul valorii de 
16% pe toată perioada analizată. 

Amploarea stării de sărăcie poate fi mai bine relevată dacă se analizează, complementar 
sărăciei monetare, aspectele de deprivare materială, incapacitatea unor persoane de a-şi 
asigura condiţii de viaţă normale pentru actualul stadiu de dezvoltare a societăţii. Lipsa unor 
bunuri materiale se datorează în principal insuficienţei resurselor financiare. 

Totuşi trebuie spus că deprivarea materială poate fi indusă şi de alţi factori non-monetari, 
care ţin de trăsăturile caracteristice ale persoanelor (sex, vârstă, nivel de instruire, sănătate, 
statut ocupaţional etc.) sau ale cadrului socio-economic în care trăiesc persoanele respective 
(mediu de rezidenţă, nivel general de dezvoltare al comunităţii, piaţa muncii, etc.). 

Pentru caracterizarea statistică a situaţiilor de deprivare materială se utilizează un sistem 
de indicatori constituit din 3 dimensiuni distincte denumite „dimensiuni ale incluziunii sociale” şi 
anume2: 

• deprivarea materială din punct de vedere economic, care se referă la situaţia economică a 
gospodăriei; 

• deprivarea materială din punct de vedere al înzestrării cu bunuri de folosinţă îndelungată - 
cu referire la lipsa din dotarea gospodăriilor a unor bunuri de folosinţă îndelungată; 

• deprivarea materială din punct de vedere al calităţii necorespunzătoare a condiţiilor de 
locuit, cuprinzând câteva caracteristici ale locuinţei care influenţează calitatea vieţii. 

Persoanele care declară că sunt afectate de una sau mai multe din elementele 
componente ale acestor dimensiuni, sunt considerate deprivate material din punct de vedere 
economic, al înzestrării cu bunuri de folosinţă îndelungată sau al condiţiilor de locuit. 

 
Populatia afectata de lipsuri materiale grave / Rata deprivării materiale severe 

Procent din totalul populatiei 
 2007 2008 2009 2010 2011

UE 27 9,1 8,4 8,1 8,3 8,8
România 36,5 32,9 32,2 31,0 29,4
Bucureşti - Ilfov 32,6 33,3 38,1 32,0 26,1

*Sursa: Eurostat 
                                                            
2 Sursa: Dimensiuni ale incluziunii sociale în România în anul 2011, INS 2012 
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La nivelul regiunii Bucureşti Ilfov, ponderea persoanelor cu lipsuri materiale grave, creşte 
în perioada 2007 – 2009, de la 32,6% din totalul populaţiei la 38,1% în anul 2009, depăşind 
media naţională, 3 ani consecutivi, cu până la 6%. În perioada post criză, 2009 – 2011, acest 
indicator scade până la 26,1%, poziţionându-se sub valoarea mediei naţionale de 29,4%. 

În ceea ce priveşte comparaţia cu media UE, valorile înregistrate la nivel regional cu 
privire la acest indicator sunt cu peste 17% mai ridicate, decalajul fiind unul considerabil şi va 
necesita o atenţie sporită în urmatoarea perioadă de programare. 

Persoane care locuiesc în gospodării cu intensitate redusă a muncii – acest indicator 
descrie situaţia persoanelor care locuiesc în gospodării în care nicio persoană nu lucrează (sau 
gospodăriile în care adulţii în vârstă aptă de muncă desfaşoară activităţi reprezentând mai puţin 
de 20% din potenţialul lor de muncă din ultimul an), însă care nu trăiesc neapărat dintr-un venit 
foarte scăzut.  
 

Populaţia care locuieşte în gospodării cu intensitate redusă a muncii 
Procent din totalul populaţiei 

2007 2008 2009 2010 2011
UE 27 9,6 9,0 9,0 10,0 10,2
Romania 8,4 8,2 7,7 6,8 6,7
Bucuresti - Ilfov 5,5 5,1 3,7 3,0 2,9

*Sursa: Eurostat 
 

Conform datelor statistice prezente în tabelul de mai sus, acest indicator se află în 
scădere neîntreruptă atât la nivel naţional (de la 8,4% în 2007, la 6,7% în 2011) cât şi la nivel 
regional, de la 5,5% în 2007, la 2,9% în 2011, valori cu mult mai mici decat cele de la nivel 
naţional. Contrar tendinţelor regionale, la nivel european acest indicator este în creştere şi se 
situează cu până la 7,3% mai mare în anul 2011. 

Potrivit politicilor de incluziune socială a Uniunii Europene un loc de muncă rămâne cea 
mai bună protecţie împotriva sărăciei şi a excluziunii. 
 
Concluzii: 

• în regiunea Bucureşti Ilfov, cei trei indicatori ce măsoară gradul de săracie sunt aproape 
în totalitate sub media naţională pe toata perioada analizată 

• indicatorul care nu a fost afectat de apariția crizei economice si a prezentat o scădere 
neîntreruptă, la nivel regional, este cel al populației care locuieşte în gospodării cu 
intensitate redusă a muncii, ceilalți doi indicatori prezentând o traiectorie oscilantă în 
concordanță cu evoluțiile economice. 

 
 


