Indicele profunzimii sărăciei
Metadate privind indicatorii ODM
Biroul Naţional de Statistică (BNS)
Definiţie

Reprezintă deficitul mediu de consum al populaţiei, în raport cu pragul
sărăciei. Indicatorul arată suma totală necesară de alocat pentru a ridica
veniturile tuturor săracilor pînă la pragul sărăciei.

ODM naţional

ODM 1. Reducerea sărăciei extreme şi a foamei.

Unitatea de măsură

%

Formula de calcul

Se aplică formula de calcul a grupului de indicatori FGT.
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P - indicele profunzimii sărăciei,

Nivelul de dezagregare

aici: pentru profunzimea sărăciei =1,
L - pragul sărăciei,
C – cheltuielile medii de consum pe o persoană echivalent adultă,
i - persoanele individuale,
n - numărul total de persoane,
q - numărul de persoane cu cheltuielile medii de consum pe o persoană
echivalent adultă mai mici decît pragul sărăciei.
Datele sunt disponibile pentru:
total ţară;
medii;
zone statistice (Nord, Centru, Sud, m. Chişinău);
sexul capului gospodăriei;
tipul gospodăriei (mărimea, numărul de copii, etc.);

Periodicitatea diseminării

Anuală

Termenele limită de
prezentare (diseminare)
Revizuirea

27 aprilie după anul de referinţă

Sursa de date

Cercetarea statistică în gospodării Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor
Casnice (CBGC), realizată de BNS

Comparabilitatea la nivel
internaţional

Este asigurată comparabilitatea la nivel internaţional.

Datele sunt finale la prima diseminare.

Pentru detalii vezi:
http://www.statistica.md/public/files/Metadate/CBGC.pdf

Comparabilitatea în timp

Seriile de date sunt comparabile în dinamică începînd cu anul 2006.
Pentru detalii privind schimbările metodologice vezi
http://www.statistica.md/public/files/SeminareConferinte/Seminar26oct
2007/Not_inf_mas_saraciei_ro.pdf
http://www.statistica.md/public/files/SeminareConferinte/Seminar26oct
2007/Nota%20informativa_CBGC_ro.pdf

Coerenţa cu alte statistici
(indicatori corelaţi)
Informaţie de contact

Ponderea populaţiei sub pragul sărăciei absolute/rata sărăciei absolute
Pragul sărăciei absolute
Coeficientul Gini
Direcţia statistica serviciilor sociale şi condițiilor de trai
Ala Negruţa, şef Direcţie
tel.: 022 40 30 78
e-mail: ala.negruta@statistica.md
Tatiana Sobcovschi, Şef, Secţia nivelul de trai
tel.: 022 40 30 73
e-mail: tatiana.sobcovschi@statistica.md

Ultima actualizare a
metadatelor
Nota

30.03.2015
Metadate mai detaliate sînt disponibile la adresa
http://www.statistica.md/public/files/Metadate/CBGC.pdf
Serii de date cu informaţie privind Ţinta ODM sunt disponibile la
adresa:
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=421&id=3199

