Dacă România ar fi
o comunitate de 100 de oameni,
.........................................
15 ar avea între 0-14 ani,
18 ar avea între 15-29 de ani,
30 ar avea între 30-49 ani,
19 ar avea între 50-64 de ani,
16 ar avea între 65-84 de ani,
2 ar avea 85 de ani și peste
39 dintre ei și-ar exercita dreptul de vot

4 dintre ei ar face voluntariat
-dintre aceștia,
7% ar avea între 16-24 ani,
5% ar avea între 23-34 ani,
4% ar avea între 35-49 ani,
3% ar avea între 50-64 ani,
2% ar avea între 65-74 ani,
1% ar avea 75 de ani şi peste

Numar
ilustratie

Obiect de Dezvoltare Durabila

6

NA

INS Tempo
Populatie si structura demografica/POP105A - Populatia rezidenta la 1 ianuarie pe grupe de varsta si varste,
sexe si medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
http://statistici.insse.ro/shop/

10

4 - Educație de calitate
11 - Comunități și orașe sustenabile
16 - Pace, justiție și instituții puternice

http://prezenta.bec.ro/parlamentare2016/
prezenta la vot la alegerile parlamentare din 2016 - 39%

33

1 - Fără sărăcie
11 - Comunități și orașe sustenabile

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9079352/KS-DZ-18-001-EN-N.pdf/884f6fec-2450-430ab68d-f12c3012f4d0
Pagina 113

12

NA

7

NA

29 ar fi microbisti

1 ar face sport de performanță
General

81 dintre ei ar fi ortodcşi,
4 ar fi catolici,
3 ar fi de religie reformată,
2 de religie penticostală
10 ar fi de alte religii* sau atei
*Greco-catolică, Baptistă, Adventistă de ziua a
şaptea, Musulmană, Unitariană, Martorii lui
Iehova, Creştină după Evanghelie, Creştină de rit
vechi, Evanghelică lutherană, Ortodoxă sârbă,
Evanghelică, Evanghelică de confesiune
augustană, Mozaică, Armeană.
45 ar frecventa un serviciu religios cel puțin o
dată pe lună
55 ar frecventa un serviciu religios mai rar de o
dată pe lună sau deloc
83 ar fi de naţionalitate română,
6 ar fi maghiari,
3 ar fi romi,
8 ar fi de altă etnie (ucraineni, germani, turci,
rusi-lipoveni, tătari, sârbi,croaţi, sloveni, slovaci,
bulgari, greci, evrei, cehi, polonezi, armeni)

Sursa

https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/09/18/26/2091826_DOWNLO
AD.pdf
Pagina 40
INS Tempo
Sport/CSP102A - Sportivi legitimati pe federatii sportive

Recensamant 2011/Populatia stabila (rezidenta) - Structura etnica si confesionala
11. Populaţia după religie – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi categorii de localităţi
13

NA
http://www.recensamantromania.ro/noutati/volumul-ii-populatia-stabila-rezidenta-structura-etnica-siconfesionala/

14

NA

https://www.scribd.com/document/274534255/IRES-Romania-Credincioasa-Perceptii-Si-ComportamentReligios-august-2015
Recensamant 2011/Populatia stabila (rezidenta) - Structura etnica si confesionala
2. Populaţia după etnie – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi categorii de localităţi

16

NA
http://www.recensamantromania.ro/noutati/volumul-ii-populatia-stabila-rezidenta-structura-etnica-siconfesionala/

4 ar fi ispășit o pedeapsă cu închisoarea în ultimii
26 de ani
31 dintre ei ar locui în Muntenia,
20 în Transilvania,
16 în Moldova,
10 în Oltenia,
câte 5 în Banat și Crișana și Bucovina,
câte 4 în Dobrogea și Maramureș
54 ar trăi în mediul urban
iar 46 în mediul rural

70

NA

INS Tempo/Justitie/Persoane condamnate definitiv aflate in puscarie

66

NA

INS Tempo
Populatie si structura demografica/POP105A - Populatia rezidenta la 1 ianuarie pe grupe de varsta si varste,
sexe si medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
http://statistici.insse.ro/shop/

17

NA

101

NA

9 ar locui în Bucureşti

Geografic

20 ar trăi şi ar lucra în afara ţării,
dintre care 7 în Italia,
4 în Spania,
3 ar locui în Statele Unite ale Americii,
2 în Germania,
câte unul în Canada şi Marea Britanie
iar 2 ar trăi în alte ţări (Franţa, Grecia, Portugalia,
Elveţia, Brazilia, Emiratele Arabe Unite, Turcia,
Japonia)
-71% dintre aceştia au un serviciu legal

1 om ar pleca din ţară în fiecare an
-*În ultimii 10 ani, cel puțin 200.000 de oameni
au plecat în fiecare an
28 ar fi adulți care ar locui singuri,
21 ar face parte dintr-un cuplu care nu are copii,
20 ar face parte dintr-un cuplu care are copii,
17 ar conviețui în alte tipuri de familie, fără copii
12 ar locui într-o gospodărie alături de copii,
3 ar face parte dintr-o familie monoparentală

Familie

INS Tempo
Populatie si structura demografica/POP105A - Populatia rezidenta la 1 ianuarie pe grupe de varsta si varste,
sexe si medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
http://statistici.insse.ro/shop/
INS Tempo
Populatie si structura demografica/POP105A - Populatia rezidenta la 1 ianuarie pe grupe de varsta si varste,
sexe si medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
http://statistici.insse.ro/shop/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8926076/3-28052018-AP-EN.pdf/48c473e8-c2c1-4942b2a4-5761edacda37
Paginile 4, 6
http://romanidinstrainatate.ro/cati-romani-traiesc-strainatate-top-10-tari-cu-cei-mai-multi-romani/
Italia - 1.290.051 = 6,56
Spania - 784.804 = 3,99
SUA - 581.523 = 2,96
Germania - 450.000 = 2,29
Canada - 200.000 = 1,01
UK - 158.000 = 0,80
Franta – 123.000 = 0,62
Grecia – 50.000
Portugalia – 39.000
Elvetia – 11.430
Emiratele Arabe Unite – 6444
Brazilia – 8000
Turcia – 4600
Japonia – 2700

45

1 - Fără sărăcie
10 - Reducerea inegalităților

30

1 - Fără sărăcie
8 - Muncă decentă și creștere economică
10 - Reducerea inegalităților

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00177&language
=en

9

NA

https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=File:Private_households_by_household_composition,_20072017_(number_of_households_in_1_000_and_%25_of_household_types)_new.png

Familie

48 ar fi căsătoriți,
4 ar fi divorțați,
4 ar trăi în uniune consensuală
2 s-ar căsători în fiecare an
-*vârsta medie de căsătorie ar fi de 32 de ani la
bărbaţi şi 28 de ani la femei
*există 6,4 căsătorii şi 1,4 divorţuri la 1.000
locuitori

18

NA

57

NA

Recensamant 2011/Populatia stabila (rezidenta) - Structura demografica
Tab5 - Populaţia stabilă pe sexe şi stare civilă – judeţe, municipii, oraşe, comune
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
INS Tempo/Miscarea naturala a populatiei/POP210A - Casatorii pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni
de dezvoltare si judete
INS Tempo/Miscarea naturala a populatiei/POP216B - Varsta medie la prima casatorie pe medii de rezidenta,
sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
INS Tempo/Miscarea naturala a populatiei/POP211A - Rata de nuptialitate pe medii de rezidenta,
macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
INS Tempo/Miscarea naturala a populatiei/POP213A - Rata de divortialitate pe medii de rezidenta,
macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro

65 nu ar avea nici un copil,
18 ar avea un copil,
13 ar avea doi copii,
4 ar avea trei sau mai mulți copii
51 ar avea locuințele conectate la sistemele de
canalizare,
iar la 49 dintre aceștia sistemul de canalizare ar fi
prevăzut cu o stație de epurare a apelor uzate

65 ar fi deserviți de sistemul public de alimentare
cu apă
24 ar trăi la limita sărăciei / 36 ar fi în risc de
sărăcie sau excluziune socială
-dintre care:
51% fac parte din populația rurală
32% locuiesc în orașe mici și suburbii
25% locuiesc în orașe mari
64 şi-ar permite coşul minim de consum lunar în
valoare de 774 lei şi ar cheltui în medie 34% din
venituri pe mâncare

8

105

103

34

1 - Fără sărăcie
3 - Sănătate și bunăstare
6 – Apă și acces la servicii sanitare
9 - Industrie, inovație și infrastructură
10 - Reducerea inegalităților
11 - Comunități și orașe sustenabile

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/sistem_canal_2017r.pdf

1 - Fără sărăcie
6 – Apă și acces la servicii sanitare

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/distributia_apei16r_0.pdf

1 - Fără sărăcie

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tespm010&language=en
(24 la limita saraciei)
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=sdg_01_10&language=en
(36 in risc de saracie)
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9079352/KS-DZ-18-001-EN-N.pdf/884f6fec-2450-430ab68d-f12c3012f4d0
(pagina 32, impartirea urban/rural)
64 - cei care nu sunt la limita saraciei

21

1 - Fără sărăcie

68

1 - Fără sărăcie
6 – Apă și acces la servicii sanitare
9 - Industrie, inovație și infrastructură
10 - Reducerea inegalităților
11 - Comunități și orașe sustenabile

30 nu ar avea acces la toaletă în casă
Sărăcie

NA

http://business-review.eu/news/romania-among-eu-countries-with-the-fewest-children-raised-by-a-singleparent-eurostat-171746
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=File:Distribution_of_households_with_dependent_children_by_number_of_childr
en_2017_%25_of_households_with_dependent_children.png

INS Tempo/Nivel de trai/BUF108I - ABF Cheltuielile totale de consum medii lunare pe o gospodarie, pe
categorii de cheltuieli si principalele categorii sociale, pe medii de rezidenta
cheltuielile medii lunare pe o gospodarie – 2186,61

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tessi294&language=en

Sărăcie

2 ar beneficia de plata asigurărilor de sănătate
de către stat,
1 familie ar primi alocaţie pentru susţinerea
familiei,
1 ar primi venitul minim garantat

42 s-ar descurca cu dificultate de la un salariu la
altul,
14 s-ar descurca cu foarte mare dificultate de la
o lună la alta
14 nu şi-ar putea încălzi locuinţa

14 ar câștiga sub salariul minim pe economie
13 ar câștiga salariul minim pe economie
22 ar câștiga peste salariul minim pe economie
23 ar câștiga salariul mediu pe economie
28 ar câștiga peste salariul mediu pe economie

Venituri,
credite &
economii

52 ar avea depozite bancare
-Dintre care:
8 ar fi oameni între 60 și 70 de ani
51 ar fi femei și ar câștiga un salariu mediu brut
de 2.707 lei,
iar 49 ar fi bărbați și ar câștiga un salariu mediu
brut de 2.900 lei
1 și-ar fi cumpărat locuință prin programul Prima
Casă de la lansarea programului (2009) până în
2017
100 ar câştiga un venit mediu de 26 lei pe oră
(5,6 euro pe oră )
1 ar avea avere între 100.000 și 1 milion de
dolari (bani+bunuri).

86 ar deţine un card,
dintre care 67 l-ar folosi,
14 nu ar avea un cont bancar

19760585- total populatie 2016
273.337 – persoane care primesc alocatie pentru sustinerea familiei 2016 – INS Tempo/Protectie sociala/
ASS118D - Alocatia pentru sustinerea familiei pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
http://statistici.insse.ro/shop/
233.966 – persoane care primesc venitul minim garantat 2017, respetiv 244.814 in 2016 - INS
Tempo/Protectie sociala/ ASS118F - Ajutoare sociale pentru asigurarea venitului minim garantat pe
macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
http://statistici.insse.ro/shop/
400.000 - persoane pentru care se platesc asigurarile de sanatate
http://www.zf.ro/profesii/mitul-destramat-al-asistatilor-social-romania-are-6-5-milioane-de-beneficiari-deasistenta-sociala-dar-mai-mult-de-jumatate-dintre-acestia-sunt-copii-sau-mame-16185045
categoria 3

76

1 - Fără sărăcie
8 - Muncă decentă și creștere economică
10 - Reducerea inegalităților

79

1 - Fără sărăcie
8 - Muncă decentă și creștere economică
10 - Reducerea inegalităților

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9079352/KS-DZ-18-001-EN-N.pdf/884f6fec-2450-430ab68d-f12c3012f4d0
Pagina 51

80

1 - Fără sărăcie
7 – Energie curată
9 - Industrie, inovație și infrastructură
10 - Reducerea inegalităților
11 - Comunități și orașe sustenabile

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9079352/KS-DZ-18-001-EN-N.pdf/884f6fec-2450-430ab68d-f12c3012f4d0
Pagina 63

5

8 - Muncă decentă și creștere economică

Anuarul statistic al Romaniei 2017
Pagina 193
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/anuarul_statistic_al_romaniei_carte_ro.pdf

http://www.fgdb.ro/assets/resurse/Raport-anual-2017.pdf
Pagina 25

85

8 - Muncă decentă și creștere economică

3

5 - Egalitate de gen
10 - Reducerea inegalităților

75

10 - Reducerea inegalităților
11 - Comunități și orașe sustenabile

https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2016/11/Strategia-PC.pdf
Pagina 14

15

8 - Muncă decentă și creștere economică
10 - Reducerea inegalităților

74

8 - Muncă decentă și creștere economică

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tepsr_wc320&plugin=
1
http://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=FB790DB0-C175-0E07787A2B8639253D5A
Pagina 157

Anuarul statistic al Romaniei 2017
Paginile 46, 182
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/anuarul_statistic_al_romaniei_carte_ro.pdf

11

8 - Muncă decentă și creștere economică
9 - Industrie, inovație și infrastructură

16.839.509 – numar total carduri in circulatie = 86
13.026.203 – total carduri active = 67
Total populatie 2018 – 19.523.621
http://www.bnr.ro/Raport-statistic-606.aspx

20 ar merge să ia masa în oraş de 3 ori pe
săptămână
şi ar cheltui 1,1% din venituri în restaurante

https://www.gfk.com/ro/noutati/comunicate-de-presa/ce-mancam-azi/

37

10 - Reducerea inegalităților
12 - Consum și productie responsabile

2

NA

20

NA

71

1 - Fără sărăcie
6 – Apă și acces la servicii sanitare
10 - Reducerea inegalităților
11 - Comunități și orașe sustenabile

http://locuireinformala.ro/wp-content/uploads/2018/03/Raport-de-Cercetare_Locuire-Informala.pdf
Pagina 20
63.492 de familii, cu minim 3 membri

73

1 - Fără sărăcie
11 - Comunități și orașe sustenabile

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9079352/KS-DZ-18-001-EN-N.pdf/884f6fec-2450-430ab68d-f12c3012f4d0
Pagina 65

56

11 - Comunități și orașe sustenabile
16 - Pace, justiție și instituții puternice

97 ar avea locuinţe proprii,
3 ar locui în chirie

Locuinta

62 ar locui la casă
38 în apartamente
1 ar locui într-o locuință improvizată
-80% din locuințele improvizate se află în zona
rurală
14 ar locui în zone cu o rată crescută a
criminalităţii
fiecărui locuitor i-ar reveni 3,8 cm de autostradă
-În România există 763 km de autostradă în 2017.
Media din Uniunea Europeană este de 16,3 cm
de autostradă/locuitor.
34 ar merge cu mașina,
30 cu bicicleta,
iar 36 cu mijloacele de transport în comun
-din care 20 cu autobuzul/microbuzul,
9 cu tramvaiul,
4 cu metroul,
3 cu troleibuzul

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-423035_QID_-675177B3_UID_3F171EB0&layout=COICOP,B,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;TIME,C,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS423035INDICATORS,OBS_FLAG;DS-423035UNIT,PC_TOT;DS-423035TIME,2015;&rankName1=TIME_1_0_1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_1_2&rankName4=COICOP_1_2_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&
cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=E
N&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-057102_QID_-43D8FD98_UID_3F171EB0&layout=TENURE,L,X,0;GEO,L,Y,0;INCGRP,L,Z,0;HHTYP,L,Z,1;TIME,C,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelecti
on=DS-057102INDICATORS,OBS_FLAG;DS-057102INCGRP,TOTAL;DS-057102TIME,2016;DS057102HHTYP,TOTAL;&rankName1=HHTYP_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_1_2&rankName3=INCGRP_1_2_1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=TENURE_1_2_0_0&rankName6=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=
&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&tim
e_most_recent=true&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
INS TEMPO/Nivel de trai/Structura gospodariilor dupa tipul locuintei ocupate, pe statutul ocupational al
capului gospodariei
http://statistici.insse.ro/shop/

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/lung_cailor_transp17r.pdf
763 km autostrada raportat la 19644350 locuitori

INS Tempo/Transporturi/TRN103D - Vehicule inmatriculate in circulatie la sfarsitul anului, pe tipuri de
combustibil

4

11 - Comunități și orașe sustenabile

Anuarul statistic al Romaniei 2017
Pagina 247
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/anuarul_statistic_al_romaniei_carte_ro.pdf
Coordonate ale nivelul de trai in Romania 2015

Transport
39 ar avea permis de conducere
-Dintre care:
26 ar fi bărbați,
13 ar fi femei

25

5 - Egalitate de gen
8 - Muncă decentă și creștere economică

Raspuns DRPCIV
7.702.383 - total posesori permise conducere
2.565.187 - femei
5.137.196 - barbati

33 ar merge într-o vacanţă mai lungă de 4 nopţi
-31 dintre aceştia ar alege destinaţii din ţară,
2 şi-ar petrece vacanţa în afara ţării
-top 3 destinaţii – Italia, Bulgaria, Grecia
55 ar avea pașaport

32

54

1 - Fără sărăcie
8 - Muncă decentă și creștere economică

8 - Muncă decentă și creștere economică
10 - Reducerea inegalităților

100 de angajaţi
43 ar lucra, din care 33 ar fi salariați
27 de ar fi pensionari,
iar 19 ar fi copii (care primesc alocaţie)

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do;jsessionid=NBYyg-dqaqS_iD0ThxvNI225lNpEw9qdpTealJUgMK5LVZyYAHm!1275297971?tab=table&plugin=1&pcode=tin00189&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5172686/4-27062014-AP-EN.PDF/5f1c84e6-68f6-4cdc9c63-0dcddfeeb869
10.807.552 persoane – raspuns Directia Pasapoarte
Total populatie 2017 – 19.644.350 / INS Tempo/Populatie si structura demografica/POP105A - Populatia
rezidenta la 1 ianuarie pe grupe de varsta si varste, sexe si medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de
dezvoltare si judete
http://statistici.insse.ro/shop/
Copii cu alocatie - 3.635.792 /INS Tempo/Protectie sociala/ASS118B - Alocatia de stat pentru copii pe
macroregiuni,regiuni de dezvoltare si judete
http://statistici.insse.ro/shop/

22

.
Pensionari - 5.228.000 / INS Tempo/Protectie sociala/PNS101A - Numarul mediu al pensionarilor dupa
sistemul de pensionare
http://statistici.insse.ro/shop/
Salariati - 6.442.000
Total populatie ocupata - 8.409.000 (exclusiv somerii)
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/somaj_tr3r_17.pdf

100 de angajaţi
28 ar avea funcţii de conducere
29 ar avea funcţii de execuţie,
43 ar fi muncitori
Angajați

7 ar fi antrepenori
(34% ar fi femei, iar 66% barbaţi),
4% dintre ei ar da faliment în următorul an
100 de angajaţi
22 ar lucra într-o instituție de stat,
78 în firme private

82

8 - Muncă decentă și creștere economică

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/disparitati_salariale_factori_de_influenta_in_an
ul_2014_1.pdf
functii de conducere - categoriile 1, 2
functii de executie - categoriile 3, 4, 5
muncitori - categoriile 6, 7, 8, 9

24

8 - Muncă decentă și creștere economică

https://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici?id=242
https://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici?id=248

27

NA

31

8 - Muncă decentă și creștere economică

2 dintre ei ar trăi din profesii liberale

2 ar lucra în sistemul de sănătate și asistență
socială şi 2 ar fi profesori
47

8 - Muncă decentă și creștere economică

INS Tempo/Forta de munca/Populatia ocupata dupa forma de proprietate a locului de munca, pe activitati si
sexe
http://statistici.insse.ro/shop/
Angajati la stat - 1.381.803 (diferenta lucreaza in mediu privat)
Total salariati - 6.417.000
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/somaj_tr1r_18.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8222062/KS-HA-17-001-EN-N.pdf/eaebe7fa-0c80-45afab41-0f806c433763
Pagina 104
INS Tempo/Forta de munca/Populatia ocupata dupa forma de proprietate a locului de munca, pe activitati si
medii de rezidenta
http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro
357790 persoane lucreaza in invatamant
401870 persoane lucreaza in sanatate

100 de angajaţi
6 ar fi politicieni
74 ar fi apți de muncă, din care doar 32 ar lucra.
17 ar avea acces la telefon fix
61 ar avea un abonament de telefon mobil, din
care 46 persoane fizice şi 15 persoane juridice
70 ar avea acces la internet acasă
47 ar folosi internetul zilnic, din care:
-*53% ar folosi internetul mobil în afara casei sau
a locului de muncă

35

16 - Pace, justiție și instituții puternice

69

NA

43

9 - Industrie, inovație și infrastructură

83

9 - Industrie, inovație și infrastructură

46

9 - Industrie, inovație și infrastructură

81

9 - Industrie, inovație și infrastructură

62

9 - Industrie, inovație și infrastructură

41

9 - Industrie, inovație și infrastructură

64

9 - Industrie, inovație și infrastructură

51

9 - Industrie, inovație și infrastructură

19

1 - Fără sărăcie
4 - Educație de calitate
10 - Reducerea inegalităților

29

4 - Educație de calitate
10 - Reducerea inegalităților

16 ar cumpăra bunuri sau servicii de pe internet

Tehnologie
17 ar comunica zilnic prin intermediul social
media.
Dintre acestia:
43% dintre 16-24 ani
1% peste 75 ani
38 ar avea cablu TV
-din care:
22 fac parte din populaţia urbană
16 fac parte din populaţia rurală
51 ar avea cont pe Facebook, 9 ar avea cont pe
LinkedIn, 6 ar avea cont pe Instagram, 2 ar avea
cont pe Twitter
1 ar fi analfabet

42 ar fi analfabeţi funcţional

Educație

65 ar fi absolventi de liceu
15 ar avea studii superioare
14 ar avea studii medii
3 ar fi urmat o scoala de meserii
3 dintre ei nu ar avea studii
64 nu ar cunoaște nicio limbă străină,
25 ar vorbi o limbă străină,
10 ar vorbi două limbi străine,
1 ar cunoaște trei sau mai multe limbi străine

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/disparitati_salariale_factori_de_influenta_in_an
ul_2014_1.pdf
Pagina 26, categoria 1
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/subocup2017r.pdf
https://statistica.ancom.org.ro:8000/sscpds/public/files/151_ro
Pagina 10
https://statistica.ancom.org.ro:8000/sscpds/public/files/151_ro
Pagina 34
INS Tempo/Nivel de trai/Ponderea gospodariilor care au acces la Internet acasa, pe statutul ocupational al
capului gospodariei, in total gospodarii din fiecare statut ocupational
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_r_iumd_i&lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8222062/KS-HA-17-001-EN-N.pdf/eaebe7fa-0c80-45afab41-0f806c433763
Paginile 169, 171
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8222062/KS-HA-17-001-EN-N.pdf/eaebe7fa-0c80-45afab41-0f806c433763
Pagina 177
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9079352/KS-DZ-18-001-EN-N.pdf/884f6fec-2450-430ab68d-f12c3012f4d0
Pagina 132

https://statistica.ancom.org.ro:8000/sscpds/public/files/151_ro
Pagina 89, 93

https://www.zelist.ro/blog/overview-social-media-in-ro-septembrie-2018/
https://www.linkedin.com/pulse/linkedin-trend-ascendent-pentru-2016-cristian-rosu/
Recensamant 2011/Populatia stabila (rezidenta) - Structura demografica
Tab. 16 - Populatia stabila de 10 ani si peste pe sexe, dupa nivelul de educatie - judete, municipii, orase,
comune
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
http://ceae.ro/wp-content/uploads/2015/10/Raport-Scaderea-analfabetismului-functional.pdf
Pagina 7
Extrapolat din numarul de elevi

1

4 - Educație de calitate

Recensamant 2011/Populatia stabila (rezidenta) - Structura demografica
Tab. 16 - Populatia stabila de 10 ani si peste pe sexe, dupa nivelul de educatie - judete, municipii, orase,
comune
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/

26

4 - Educație de calitate

https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=File:Distribution_of_people_aged_25%E2%80%9364_by_knowledge_of_foreign_l
anguages,_2007,_2011_and_2016_(%25).png

Educație

4 ar beneficia de un curs de perfecţionare/
reconversie profesională într-un an
3 ar fi studenţi. Dintre aceştia, 54% ar fi fete.
100 de studenţi
20 dintre absolvenţii de universitate ar lucra in
alt stat al Uniunii Europene
5 nu ar putea accesa serviciile unui medic
specialist deşi ar fi avut nevoie.
20.75% din cheltuielile pe sănătate ale unei
familii nu sunt suportate de sistemul naţional de
asigurări
7 nu ar merge la un medic în decursul unui an
Motivele acestora ar fi:
•61.2% nu şi-ar permite
•3.5% nu ar avea timp
•6.7% nu ar merge pentru că distanţa până la un
medic ar fi mare sau mijloacele de transport ar
lipsi
•4.3% nu ar merge pentru că le-ar fi teamă
•8.7% ar aştepta ca problema să se rezolve de la
sine
•1.6% nu ar merge pentru că nu ar cunoşte
niciun medic specialist
•14% ar avea alte motive
*În România există 58583 de medici, din care
12185 sunt medici de familie
20 ar fuma zilnic,
6 ar fi fumători ocazionali,
74 ar fi nefumători
9 ar fi obezi

Sănătate

42

4 - Educație de calitate
8 - Muncă decentă și creștere economică
10 - Reducerea inegalităților

49

4 - Educație de calitate

50

8 - Muncă decentă și creștere economică
10 - Reducerea inegalităților
11 - Comunități și orașe sustenabile

67

1 - Fără sărăcie
3 - Sănătate și bunăstare
10 - Reducerea inegalităților
11 - Comunități și orașe sustenabile

84

1 - Fără sărăcie
3 - Sănătate și bunăstare
11 - Comunități și orașe sustenabile

55

3 - Sănătate și bunăstare

53

3 - Sănătate și bunăstare

INS Tempo/Forta de munca/FPC102A Participanti la cursurile de formare profesionala continua, pe sexe si
activitati ale economiei nationale
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/sistemul_educational_2018_r.pdf
aprox. 500.000 studenti annual
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8926076/3-28052018-AP-EN.pdf/48c473e8-c2c1-4942b2a4-5761edacda37
Pagina 4
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tepsr_sp310&language=en
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_03_60&plugin=1

INS Tempo/Nivel de trai/Structura persoanelor de 16 ani si peste care nu au putut sa consulte un medic
specialist, dupa motivul invocat, pe sexe (CAV103R)
INS Tempo/Nivel de trai/ CAV103P - Ponderea persoanelor de 16 ani si peste care nu au putut sa consulte un
medic specialist, pe medii de rezidenta, in total persoane de 16 ani si peste din fiecare categorie

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7762296/3-07122016-AP-EN.pdf/e6cf7fd2-06a5-45ba8385-991bccef54fd
Pagina 4
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8222062/KS-HA-17-001-EN-N.pdf/eaebe7fa-0c80-45afab41-0f806c433763
Pagina 65

1 om ar muri în fiecare an
-Principalele cauze de deces sunt:

Sănătate

Boli ale aparatului circulator - 57.61%
Tumori - 19.86%
Boli ale aparatului respirator - 5.95%
Boli ale aparatului digestiv - 5.75%
Leziuni traumatice, otrăviri şi alte consecinţe ale
cauzelor externe - 3.74%
Boli ale sistemului nervos, boli ale ochiului şi
anexele sale, boli ale urechii şi apofizei mastoide 1.61%
Boli ale aparatului genito-urinar
- 1.50%
Boli infecţioase şi parazitare - 1.27%
Alte cauze - 1.19%
Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism - 1.05%
Unele afecţiuni a căror origine se situează în
perioada perinatală - 0.19%
Tulburări mentale şi de comportament - 0.13%
Malformaţii congenitale, deformaţii şi anomalii
cromozomiale - 0.15%
Sarcină, naştere şi lăuzie - 0.01%
71 ar avea carii
*73% din romani nu își permit un control
stomatologic
4 ar consuma alcool zilnic,
15 ar consuma alcool săptămânal,
27 ar consuma alcool lunar,
12 ar bea mai puţin de o dată pe lună,
42 nu ar consuma alcool
2 ar suferi de depresie şi 0,3% ar merge la un
psiholog

4 ar face sport regulat
(2 ore jumate sau mai mult pe săptămână)
4 ar fi înregistrați ca persoane cu dizabilităţi
29 dintre cei care locuiesc în mediul urban ar fi
expuși la particule fine în concentrații mai mari
decât limita maximă admisă
-*Limita maximă admisă este de 50 µg/m3 timp
de mai mult de 35 de zile pe an.

Mediu

72

3 - Sănătate și bunăstare

INS Tempo/Miscarea naturala a populatiei/Decedati pe cauze de deces, macroregiuni, regiuni de dezvoltare
si judete
http://statistici.insse.ro/shop/

28

1 - Fără sărăcie
3 - Sănătate și bunăstare

http://www.galasocietatiicivile.ro/pictures/documents/316Backgrounder_CIFRE_ZambesteRomania_Rablepentruperiutata2015.pdf

40

3 - Sănătate și bunăstare

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_ehis_al1u&lang=en

48

3 - Sănătate și bunăstare

44

3 - Sănătate și bunăstare

52

3 - Sănătate și bunăstare

60

3 - Sănătate și bunăstare
11 - Comunități și orașe sustenabile
13 – Acțiuni pentru climă
15 - Viață terestră

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_ehis_cd1u&lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Selfreported_consultations_%E2%80%94_proportion_of_people_having_consulted_a_psychologist,_psychother
apist_or_psychiatrist_during_the_12_months_prior_to_the_survey,_by_age,_2014_(%25)_HLTH18.png
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8222062/KS-HA-17-001-EN-N.pdf/eaebe7fa-0c80-45afab41-0f806c433763
Pagina 66
http://anpd.gov.ro/web/comunicat/

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_rn200&plugin=
1

15 ar trăi într-un mediu poluat sau insalubru
36

Mediu

Cultură

fiecărei persoane din mediul urban i-ar reveni
25,33 mp de spaţii verzi.
fiecare persoană ar genera 261 de kilograme de
deşeuri pe an,
din care:
94,4% ar fi aruncate la gropi,
3,7% ar fi reciclate,
1,3% ar fi valorificate energetic,
0,6 ar fi transformate în compost.
-*La nivel european, cantitatea medie de deşeuri
produse de o persoană este de 483 kilograme.
fiecare ar risipi 74 kilograme de mancare anual.
Media la nivel european este de 173kg /
persoană.
30 ar citi o carte sau mai mult în fiecare an,
20 ar citi mai puţin de 5 cărţi pe an,
7 ar citi între 5-9 cărţi pe an,
3 ar citi peste 10 cărţi pe an
16 ar merge la bibliotecă. Din totalul
bibliotecilor, 50,6% ar fi biblioteci școlare, iar
38,1% ar fi biblioteci publice.
33 ar urmări sau ar participa (la) cel puțin un
spectacol într-un an
33 dintre cei care locuiesc în București ar
participa la Noaptea Muzeelor
unii dintre ei ar fi deja părinţi
-*În 2017, s-au înregistrat 698 naşteri unde vârsta
mamei a fost sub 15 ani şi 17.958 de naşteri
unde vârsta mamei a fost între 15-19 ani.
*10% din femeile care nasc anual sunt minore.
3 ar creşte fără cel puţin un părinte plecat la
muncă în afara ţării.
-Dintre aceştia, 18% ar avea ambii părinţi plecaţi
în afara ţării.
6 nu ar fi vaccinaţi

61

1 - Fără sărăcie
3 - Sănătate și bunăstare
11 - Comunități și orașe sustenabile
3 - Sănătate și bunăstare
11 - Comunități și orașe sustenabile

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9079352/KS-DZ-18-001-EN-N.pdf/884f6fec-2450-430ab68d-f12c3012f4d0
Pagina 65
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/util_pub17r.pdf
26639 ha de spatii verzi raportat la 10.516.768 (populatie urbana)
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Municipal_waste_statistics#Municipal_waste_treatment
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Waste_treatment,_2014-1.png
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4187653/7825836/IMG+News+MW.png/9968509e-fada-4abd8da6-a17e2ac21a2d?t=1485773088647
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170130-1

39

11 - Comunități și orașe sustenabile
12 - Consum și productie responsabile
15 - Viață terestră

59

4 - Educație de calitate
10 - Reducerea inegalităților
12 - Consum și productie responsabile

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170505STO73528/food-waste-the-problemin-the-eu-in-numbers-infographic

77

4 - Educație de calitate
11 - Comunități și orașe sustenabile

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

102

4 - Educație de calitate

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/activunitculart_17r_0.pdf
Pagina 1

63

4 - Educație de calitate
11 - Comunități și orașe sustenabile

78

4 - Educație de calitate

58

1 - Fără sărăcie
3 - Sănătate și bunăstare
4 - Educație de calitate
5 - Egalitate de gen
10 - Reducerea inegalităților

INS Tempo/Miscarea naturala a populatiei/ Nascuti vii dupa rangul nascutului viu , pe grupe de varsta ale
mamei
http://statistici.insse.ro/shop/

89

1 - Fără sărăcie
10 - Reducerea inegalităților

http://www.copii.ro/statistici-2017/
Situatie copii cu parinti plecati la munca decembrie 2017
Total copii (0-17 ani) 2017 - 3.702.038
Total copii cu parinti plecati - 94.896

3 - Sănătate și bunăstare

http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2017/07/Raport-Guvern-vaccinare.pdfx
Pagina 10
Total copii (0-17 ani) 2017 - 3.702.038
Total copii nevaccinati - 224.202

93

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/activunitculart_17r_0.pdf
Pagina 2
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/activunitculart_17r_0.pdf
Pagina 2

1 dintre ei ar muri în primul an de viaţă.
57% dintre decese ar avea loc în mediul rural.
98

1 - Fără sărăcie
2 - Zero foamete
3 - Sănătate și bunăstare
4 - Educație de calitate
5 - Egalitate de gen
6 – Apă și acces la servicii sanitare
10 - Reducerea inegalităților
11 - Comunități și orașe sustenabile

79 ar absolvi 8 clase, din care 60 ar promova
examenul de Evaluare Naţională

92 dintre cei cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani nu
ar merge la creşă
*În România există 351 creşe și 592,922 copii cu
vârsta cuprinsă între 0-2 ani.

Copii

95 dintre ei ar studia in unităţi şcolare publice,
5 ar studia în unităţi şcolare private
9 dintre ei, din mediul rural, s-ar culca flămânzi:
3 în fiecare seară,
6 uneori
2 s-ar afla în sistemul de protecție al copilului
-din care:
7% s-ar afla în grija familiei,
31% s-ar afla în grija rudelor sau al altor
familii/persoane,
30% s-ar afla în sistemul de asistență maternală,
32% s-ar afla în centre de plasament
6 ar avea rezultate școlare excepționale
1 copil s-ar naşte în fiecare an
-*1% dintre copii se nasc în afara ţării.
În 2017, s-au născut 191694 copii, din care
189474 în țară, iar 2220 în afara țării
40 dintre copii ar avea deja carii la dintii
definitivi, pana la vârsta de 13 ani. 90%
dintre carii sunt netratate.
48 ar avea de suferit din cauza sărăciei familiei,
atât din punct de vedere material, cât şi social

104

4 - Educație de calitate

100

4 - Educație de calitate

95

87

4 - Educație de calitate
11 - Comunități și orașe sustenabile
1 - Fără sărăcie
2 - Zero foamete
10 - Reducerea inegalităților
11 - Comunități și orașe sustenabile

INS Tempo/Miscarea naturala a populatiei/ Decedati sub 1 an, pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni
de dezvoltare si judete
2017
nasteri - 191694
decese - 1360
INS Tempo/Educatie/SCL103A - Populatia scolara pe niveluri de educatie, varste scolare si sexe
https://media.hotnews.ro/media_server1/document-2016-07-1-21126412-0-dosar-evaluarea-nationala2016.pdf
187.116 elevi inscrisi in clasa a VIII-a
148.647 elevi s-au prezentat la examenul de Evaluare Naţională
111.510 elevi au promovat
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/sistemul_educational_2018_r.pdf
Pagina 1
INS Tempo/Populatie si structura demografica/POP105A - Populatia rezidenta la 1 ianuarie pe grupe de
varsta si varste, sexe si medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
https://www.wall-street.ro/articol/Social/218428/copiii-au-nevoie-de-crese-dar-parlamentul-respingeamana-proiectul.html
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/sistemul_educational_2018_r.pdf
https://worldvision.ro/media/presa/studii-si-rapoarte/Bunastarea_copilului_din_mediul_rural_2018.pdf
Pagina 15

91

11 - Comunități și orașe sustenabile
16 - Pace, justiție și instituții puternice

INS Tempo/Protectie sociala/Beneficiari din sistemul de protectie a copilului aflat in dificultate
61020 copii

86

4 - Educație de calitate

99

NA

97

3 - Sănătate și bunăstare

http://www.galasocietatiicivile.ro/pictures/documents/316Backgrounder_CIFRE_ZambesteRomania_Rablepentruperiutata2015.pdf

88

1 - Fără sărăcie
2 - Zero foamete
3 - Sănătate și bunăstare
10 - Reducerea inegalităților
11 - Comunități și orașe sustenabile

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_mdsd10&lang=en

http://www.rocnee.eu/sites/default/files/2017-09/V5.PISA_2015_Raport_CNEE_final.pdf
Pagina 64, 66, 68
INS Tempo/Miscarea naturala a populatiei/POP201A - Nascuti vii pe sexe, medii de rezidenta, macroregiuni,
regiuni de dezvoltare si judete
INS Tempo/Miscarea naturala a populatiei/POP201H - Nascuti vii cu resedinta obisnuita in Romania pe sexe,
medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro

42 ar abandona studiile
34 s-ar înscrie şi ar promova examenul de
bacalaureat
24 ar absolvi liceul fără a obţine diploma de
bacalaureat

2 dintre ei ar avea dizabilități, din care 57% ar
avea un handicap grav.

96

90

1 - Fără sărăcie
4 - Educație de calitate
10 - Reducerea inegalităților

3 - Sănătate și bunăstare

INS Tempo/Educatie/ Populatia scolara pe niveluri de educatie, varste scolare si sexe
https://www.edu.ro/681-rata-final%C4%83-de-promovare-%C3%AEn-prima-sesiune-examenului-debacalaureat-2016-rezultate-dup%C4%83
2004 – 241768 înscrişi în clasa I
2013 – 200285 înscrişi în clasa a 9-a
2016 – 141555 înscrişi în clasa a 12-a
2016 - 109974 înscrişi la examenul de bacalaureat
2016 – 83.091 promovează examenul de bacalaureat
http://www.copii.ro/statistici-2017/
Situatie copii cu dizabilitati la 31.12.2017
70337 – copii cu dizabilitati din total 3702038

