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Prefață 

Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova a cerut suportul Băncii Mondiale pentru revizuirea  

estimărilor naționale ale sărăciei, calculate în baza datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice, în 

legătură cu revizuirea numărului populației conform definiției de reședință obișnuită. Totodată a fost 

solicitată asistență tehnică pentru analiza datelor CBGC 2019, în legătură cu modificările efectuate în cadrul 

cercetării, care țin de cadrul nou de eșantionare și schimbări substanțiale în chestionare. Oxford Policy 

Management și în special, consultantul internațional dl.Ludovico Carraro, a fost selectat, pentru prestarea 

acestui suport pe termen scurt, ținându-se cont de implicarea anterioară în măsurarea sărăciei în țară. 

Obiectivul principal al acestui raport, este prezentarea rezultatelor măsurării sărăciei pentru anii 2014-2018, 

cu aplicarea metodologiei noi, care a fost elaborată în anul 2018 și ajustată în 2019, în legătură cu revizuirea 

numărului populației conform definiției de reședință obișnuită. 
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1 Introducere 

Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice (CBGC) reprezintă sursa principală pentru măsurarea sărăciei în 

Republica Moldova. În special, aceasta a fost utilizată pentru stabilirea pragului național de sărăcie, 

măsurarea oficială a sărăciei și ca sursa principală pentru evaluarea impactului a diferitor politici socio-

economice asupra sărăciei. 

CBGC oferă informații complete despre nivelul de trai al populației în Republica Moldova, prin colectarea 

datelor în gospodării privind veniturile și cheltuielile populației, precum și a indicatorilor nemonetari cu 

referire la educație, sănătate, activitatea economică, condiții de trai, bunuri de folosință durabilă și aprecierea 

nivelului de trai de către populație. 

Datele despre cheltuieli, venituri și nivelul de trai al populației sunt publicate în mod regulat de către BNS. 

În anul 2019 indicatorii respectivi au fost revizuiți pentru a ține cont de estimarea numărului populației 

conform definiției de reședință obișnuită, elaborată în colaborare cu UNFPA și Agenția Elvețiană pentru 

Dezvoltare și Cooperare.  

Estimările noi ale populației cu reședință obișnuită au fost efectuate în baza Recensământului populației și a 

locuințelor din 2014, totodată a fost stabilit principiul excluderii persoanelor care locuiesc în străinătate mai 

mult de 12 luni.  

CBGC este un studiu selectiv, reprezentativ la nivel național, pentru care se extrage în mod aleatoriu un 

eșantion de gospodării, pentru a reprezenta alte gospodării, astfel încât este posibil să se producă estimări nu 

numai pentru gospodăriile intervievate, dar pentru cele din întreaga țară. Aceasta se efectuează prin 

atribuirea fiecărei gospodării  unui „coeficient de extindere”, în practică unui multiplicator, astfel încât suma 

acestor coeficienți să reprezinte întreaga populație. Totodată, este important să menționăm, că nu toate 

gospodăriile au aceleași coeficienți, deoarece aceasta depinde de localizarea gospodăriilor și de modul în 

care au fost selectate. Rezultă că coeficienții de extindere afectează nu doar estimările absolute ale numărului 

de persoane sau gospodării, dar și cele relative, cum ar fi procentele.   

Revizuirea numărului populației conform definiției de reședință obișnuită are două impacturi semnificative 

asupra estimărilor CBGC: a) ajustarea coeficienților de extindere atribuiți gospodăriilor din cadrul 

eșantionului; b) excluderea membrilor gospodăriei care se află peste hotare mai mult de 12 luni. 

În anul 2017, BNS a revizuit metodologia de calculare al pragului de sărăcie și a efectuat unele estimări ale 

sărăciei pentru anul 2016. Metodologia revizuită a fost publicată pe site-ul BNS în anul 2018 (ulterior citată 

ca nota tehnică din 2018). Totuși, calculele respective au fost efectuate înainte de revizuirea numărului 

populației conform definiției de reședință obișnuită, prin urmare acestea necesită revizuire.  

În continuare nota este structurată după cum urmează. În următoarea secțiune oferim informații detaliate 

despre ajustarea pragului de sărăcie, ca urmare a datelor noi privind populația cu reședință obișnuită. În 

secțiunea a treia, prezentăm rezultatele principale referitor la evaluarea sărăciei în anii 2014-2018. Finalizăm 

cu unele comentarii referitor la angajamentul BNS de a asigura publicarea periodică a estimărilor sărăciei. 

https://statistica.gov.md/public/files/Metadate/alte/Metodologie_saracie.pdf
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2 Ajustarea pragului de sărăcie absolută la populația cu reședință obișnuită 

Măsurarea sărăciei parcurge întotdeauna două etape fundamentale: a) selectarea spațiului în care dorim să 

măsurăm sărăcia și b) stabilirea cerințelor minime în baza cărora putem considera oamenii săraci (pragul 

sărăciei). Sărăcia poate fi măsurată cu ajutorul agregatelor monetare, precum cheltuielile de consum sau 

venituri, dar de asemenea indicatorilor nemonetari, precum și abordării multidimensionale.  

Sărăcia în Republica Moldova este măsurată folosind cheltuielile de consum și pragul de sărăcie absolută, 

care este calculat într-un an specific, și cuprinde valoarea monetară a coșului de consum, considerat că 

asigură necesitățile de bază minime, acceptabile la nivel național. Pragul de sărăcie este apoi actualizat în 

timp, cu ajutorul indicelui prețurilor de consum. Totuși, odată cu schimbarea condițiilor de trai în țară, este 

important să revizuim calculul pragului de sărăcie absolută. În Republica Moldova, pragul de sărăcie 

absolută a fost calculat folosind datele CBGC din 2006, iar apoi folosind datele CBGC din 2016. Ca urmare 

a creșterii economice și a altor schimbări socio-economice, condițiile de trai în Moldova s-au îmbunătățit 

semnificativ în timp. PIB-ul real pe cap de locuitor în 2016 a fost cu peste 40% mai mare decât în 2006, 

astfel este normal să se aștepte că ceea ce a fost considerat minim și necesar în 2016 este semnificativ mai 

mult decât în 2006. Aceasta înseamnă că pragul de sărăcie în 2016 este mai mare decât pragul de sărăcie 

calculat în 2006, chiar și după ajustarea la inflație.   

Pragul de sărăcie este format din două componente, alimentară și nealimentară. Componenta alimentară este 

calculată pentru a obține costul minimului de consum caloric, luând în considerare comportamentul 

alimentar și de consum a populației, în special a populației din partea de jos a distribuției consumului. 

Componenta nealimentară este adăugată, luând în considerare cât cheltuie oamenii pentru produsele 

nealimentare atunci când consumul lor alimentar este aproximativ egal cu cel al pragului alimentar al 

sărăciei (extrem). Explicația este că, dacă oamenii nu cheltuie mai mult pentru alimente, se datorează 

faptului că și cheltuielile lor nealimentare trebuie să fie substanțiale în contextul vieții lor. Când nivelul de 

trai într-o țară se îmbunătățește, observăm că comportamentul alimentar se schimbă și oamenii obțin aceleași 

calorii la costuri relativ mai mari. Totodată se considera important faptul, că cheltuielile nealimentare au o 

tendință de creștere.  

În nota tehnică din 2018, pragul de sărăcie stabilit pentru anul 2016 a constituit 1852,4 lei pe adult 

echivalent pe lună în prețurile anului 2016. Deoarece calculul a fost efectuat cu utilizarea numărului de 

populație stabilă, în anul 2019 acesta a fost revizuit, dar cu păstrarea exactă a metodologiei descrise în nota 

tehnică din 2018. Prin urmare, detaliile privind metodologia folosită pentru calcularea pragului de sărăcie și 

agregatului de consum, sunt încă valabile și pot fi găsite în documentul publicat pe pagina BNS.  

Repetarea calculul, cu aplicarea numărului revizuit al populației și coeficienților aferenți, precum și 

excluderea membrilor gospodăriei care se află în străinătate mai mult de 12 luni, a rezultat cu un prag de 

sărăcie puțin mai inferior de 1819,2 pe adult echivalent pe lună în prețurile anului 2016, dar totuși, 

aproximativ cu 25% mai mare decât pragul de sărăcie stabilit pentru anul 2006 ajustat la prețurile anului 

2016, care a constituit 1467,2 lei pe adult echivalent. Coșul alimentar este, de asemenea, puțin diferit și 

raportat în anexa A ca o versiune actualizată, a coșului raportat în nota tehnică din 2018.  

În anul 2006, BNS la fel a stabilit pragul inferior al sărăciei absolută și pragul de sărăcie extremă, care au 

fost calculați și în nota tehnică din 2018. Pragul inferior al sărăciei a fost stabilit prin adăugare la pragul 

alimentar al sărăciei cheltuielilor pentru produsele nealimentare, suportate de gospodării a căror cheltuieli 

totale de consum sunt egale cu pragul alimentar al sărăciei, în timp ce pragul de sărăciei extremă era egal cu 

pragul alimentar al sărăciei. Totuși, întrucât ponderea populație cu cheltuielile totale de consum aproximativ 

egale pragului alimentar al sărăciei este foarte mică, iar sub pragul de sărăcie extremă se află mai puțin de 

1% din populație, stabilirea și utilizarea acestor praguri sunt compromise și limitate. Prin urmare, abordarea 

pragului de sărăcie extremă a fost revizuită. În special, se propune ca pragul de sărăcie vechi, stabilit pentru 

anul 2006, să devină noul prag de sărăcie extremă. Astfel, este considerat pragul de sărăcie extremă, 

deoarece a fost stabilit atunci, când condițiile de trai în țară au fost semnificativ mai rele. 
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Tabelul 1. Pragurile de sărăcie absolută și extremă în prețurile anului 2016 

 Pragul de sărăcie extremă  Pragul de sărăcie absolută  

Componenta alimentară 793,4 923,6 

Componenta nealimentară 673,8 895,6 

Pragul total al sărăciei  1467,2 1819,2 

 

Este important să conștientizăm că pragurile de sărăcie menționate mai sus, exclud atât costurile pentru 

închirierea locuinței (chiria sau chiria imputată), cât și costurile a bunurilor durabile. Deoarece cheltuielile 

pentru chiria locuinței și obiectele durabile (cum ar fi automobilele, frigiderele, mașinile de spălat, 

mobilierul etc.) nu sunt frecvente și beneficiile de la cheltuielile acestea se folosesc de-a lungul mai multor 

ani, contează nu existența cheltuielilor, dar scopul lor. Calcularea consumului relevant pentru articolele 

acestea implică o imputare, care este deosebit de complexă atât pentru bunurile durabile, cât și pentru chiria 

locuințelor. Pentru chiria locuințelor complexitatea provine de la piața chiriilor, care este foarte mică sau 

inexistentă (de exemplu în zonele rurale). În consecință neincluderea acestor cheltuieli duce la aceea, că 

pragul de sărăcie subestimează oarecum costul total al vieții, deoarece nu ține cont de „investițiile” necesare 

în bunurile durabile și chiria locuinței. Cu toate acestea, evoluția sărăciei în timp și compararea nivelului de 

trai între gospodării sunt încă relevante. 

3 Indicatorii utilizați pentru măsurarea sărăciei 

Indicatorul utilizat în mod obișnuit pentru evaluarea sărăciei este rata persoanelor a căror cheltuieli de 

consum sunt inferioare pragului de sărăcie și, prin urmare, persoanele acestea sunt considerate ca fiind 

sărace. Acest indicator măsoară doar rata sărăciei în rândul populației.  

 

Figura 1 arată evoluția acestui indicator în timp, pentru două praguri de sărăcie diferite și coeficienții de 

extindere bazați pe estimările populației „vechi” și „noi”. În consecință avem trei linii diferite. Prima linie 

este prezentată pentru întreaga perioadă cuprinsă între 2006 și 2018 și folosește pragul sărăciei stabilit pentru 

anul 2006 și coeficienții bazați pe populația stabilă. Începând cu anul 2014, când a fost efectuat 

Recensământul populației și al locuințelor, construim a doua linie folosind același prag al sărăciei, însă 

aplicând coeficienții bazați pe populația cu reședință obișnuită (pragul de sărăcie extremă). În final, a treia 

linie, începând de asemenea din 2014, cu utilizarea noului prag de sărăcie stabilit pentru anul 2016, precum 

și coeficienții bazați pe populația cu reședință obișnuită (pragul de sărăcie absolută). Primul indicator de 

sărăcie cu coeficienții bazați pe populația stabilă, este prezentat în principal pentru comparație, dar 

indicatorii care vrem să le adoptăm și credem că sunt mai exacți, sunt cei cu coeficienții bazați pe populația 

cu reședință obișnuită.  

Putem observa, că în perioada 2006-2015 rata sărăciei a fost în declin semnificativ, lucru care a fost raportat 

și analizat anterior de Ministerul Economiei, dar aici adăugăm estimări până în anul 2018. Tendința generală 

este în concordanță cu performanța macroeconomică. Reducerea sărăciei a stagnat în perioadele de recesiune 

(2008-2009, 2012 și 2015-2016) și a obținut progrese semnificative în timpul creșterii economice puternice. 

Indicatorul sărăciei pentru pragul de sărăcie extremă pentru anii 2014-2018, urmează aceeași tendință, deși 

are rate ușor mai ridicate, cu diferența de circa un punct procentual. În cele din urmă, pentru pragul de 

sărăcie absolută, observăm nu doar o pondere mult mai mare a persoanelor care se află sub pragul sărăciei, 

dar și o variație mai evidențiată. De exemplu, în timp ce pentru pragul de sărăcie extremă între 2015 și 2017 

rata sărăciei este practic constantă, atunci pentru pragul de sărăcie absolută se observă o creștere mai 

evidentă, dar și un declin mai accentuat în anul 2018. Astfel, în anul 2018 rata sărăciei absolute în Republica 

Moldova a constituit 23,0%, fiind în descreștere cu 4,7 puncte procentuale față de anul 2017. 
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Figura 1. Ratele sărăciei pentru pragurile de sărăcie 2006 și 2016 (2006-2018), % 
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Pe lângă rata sărăciei, alți indicatori utilizați în mod obișnuit pentru măsurarea sărăciei sunt profunzimea 

sărăciei și severitatea sărăciei, care fac parte din setul de indicatori propus de către Foster, Greer și 

Thorbecke (1984).  

Profunzimea sărăciei reprezintă deficitul mediu de consum al populației în raport cu pragul sărăciei. Cu cât 

e mai mare deficitul dat, cu atât este mai mare lacuna în cauză, astfel fiind considerate limitările ratei 

sărăciei. 

Severitatea sărăciei reprezintă distribuția consumului în rândul săracilor, astfel încât, transferurile între 

săraci nu vor afecta neapărat rata sărăciei sau profunzimea sărăciei.  

Este important să ținem minte, ceea ce a fost explicat în nota tehnică din 2018, că formula tradițională pentru 

astfel de măsurări presupune utilizarea cheltuielilor de consum pe cap de locuitor, în timp ce noi folosim 

cheltuieli de consum pe adult echivalent. Prin urmare, formula corectă pentru efectuarea calculelor este 

indicată în nota tehnică din 2018. Evitarea ajustării cheltuielilor pe adult echivalent, duce la supraestimarea 

profunzimii și severității sărăciei, dar rata sărăciei rămâne aceeași pentru formula canonică și cea ajustată.  

Figura 2 prezintă profunzimea și severitatea sărăciei pentru pragul sărăciei din 2016 și coeficienții bazați pe 

populația cu reședință obișnuită în perioada 2014-2018.  

Figura 2. Profunzimea și severitatea sărăciei pentru pragul de sărăcie absolută, 2014-2018, % 
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De asemenea, este important să înțelegem cine sunt săracii, și un mod de a face acest lucru este să analizăm 

rata sărăciei pentru diferite subgrupuri ale populației. Putem analiza diferențele în funcție de zone 

geografice, tipul gospodăriei, nivelul de educație a membrilor gospodăriei etc. Detalii despre indicatorii 

sărăciei pentru diferite grupuri ale populației pot fi găsite în Anexa B, unde sunt prezentate tabelele 

dezagregate.  

Mediul de reședință rămâne a fi un factor important în determinarea nivelului de bunăstare al populației. 

Populația rurală este expusă unui risc de pauperizare mult mai mare decât populația din urbe. Rata sărăciei în 

anul 2018 în mediul rural a constituit 31,6% față de 10,6% în mediul urban. Comparativ cu anul precedent, 

se constată o descreștere a ratei sărăciei în mediul urban cu 1,2 puncte procentuale, iar în mediul rural cu 7,2 

puncte procentuale. 

Figura 3. Rata sărăciei absolute pe medii de reședință, 2014-2018, % 
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Mărimea gospodăriei este unul din factorii de bază care determină bunăstarea la nivel de persoană. Astfel, 

gospodăriile din 5 și mai multe persoane se confruntă cu un risc mai sporit al sărăciei (39,6% în anul 2018), 

sau de 2,2 ori mai mare comparativ cu gospodăriile formate dintr-o singură persoană (18,2%). 

Sărăcia variază și în funcție de nivelul de educație al capului gospodăriei și respectiv probabilitatea de a fi 

sărac este mai mică în cazul gospodăriilor cu un nivel mai înalt de instruire pentru principalul întreținător. 

Fiecare nivel de educație în plus al capului gospodăriei înseamnă o scădere a riscului sărăciei, de la 5,2% în 

cazul gospodăriilor unde capul gospodăriei are studii superioare până la 48,5% pentru gospodăriile unde 

capul gospodăriei nu are studii medii primare sau este fără studii. 
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Un interes sporit prezintă analiza ratei sărăciei după tipul gospodăriei. Indicatorii respectivi pentru anul 

2018, sunt prezentați în Figura 4. Astfel, rata sărăciei variază semnificativ, cea mai scăzută pondere (10,2%) 

s-a înregistrat la gospodăriile formate din un singur membru în vârstă de până la 60 ani, iar cea mai ridicată 

la gospodăriile cu trei sau mai mulți copii (42,0%). Acest grup de gospodării reprezintă aproximativ 8% din 

populație. Rata sărăciei pentru gospodăriile monoparentale cu copii este neobișnuit de scăzută în anul 2018, 

dar numărul de observații este relativ mic, astfel încât estimările ar trebui tratate cu precauție.  

 

 

 

 

 

Figura 4. Rata sărăciei absolute după tipul gospodăriei în anul 2018 
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În funcție de sursa principală de venit al capului gospodăriei cele mai defavorizate sunt gospodăriile unde 

capul gospodăriei este lucrător pe cont propriu în sectorul agricol (42,2%), după care urmează gospodăriile 

cu capul gospodăriei salariat în sectorul agricol şi pensionar (respectiv 39,9% și 28,9%).  

Concluzii 

De acum înainte, BNS va prezenta în mod regulat, anual, estimări ale sărăciei și profilul sărăciei, elaborând 

tabele, după modelul prezentat în Anexa B. Pragurile de sărăcie stabilite sunt: pragul de sărăcie calculat 

pentru anul 2016, care reprezintă pragul de sărăcie absolută și principalul prag de sărăcie, precum și pragul 

de sărăcie stabilit pentru anul 2006, care va fi considerat pragul de sărăcie extremă.  
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Anexa A. Coşul alimentar al pragului absolut al sărăciei pe o persoană echivalent-

adultă pe zi – actualizat 

Cod Denumirea Unitate 

Calorii 

pe o 

unitate 

Cantitatea pe 

o persoană 

echivalent 

adultă 

Consumul 

zilnic de 

calorii 

Preț pe 

unitate 

(Lei) 

Valoarea 

cantității 

consumate 

(Lei) 

11111 Orez kg 3198 0,031 99,1 18,4 0,571 

11121 Pâine din făină de grâu kg 2245 0,174 390,7 10,8 1,884 

11122 Pâine din secară și alta kg 3249 0,002 7,8 10,5 0,025 

11131 Paste făinoase kg 3306 0,036 118,6 14,8 0,529 

11141 Făină de grâu kg 3249 0,130 421,1 6,3 0,818 

11142 Făină de porumb kg 3167 0,026 82,8 8,8 0,231 

11151 Torturi, pateuri, franzeluțe kg 4055 0,002 8,9 60,0 0,131 

11161 Biscuiți, etc, kg 4055 0,019 75,2 32,4 0,601 

11191 Orice fel de crupe kg 3136 0,040 125,8 18,2 0,731 

11192 Semifabricate din făină kg 3136 0,005 16,1 37,3 0,191 

11211 Carne de bovine kg 1300 0,001 1,8 71,3 0,096 

11221 Carne de porcine kg 3120 0,024 73,8 64,4 1,523 

11231 Carne de oaie și capră kg 1330 0,004 5,0 53,8 0,201 

11241 Carne de la alte animale domestice kg 1375 0,003 4,0 84,0 0,244 

11251 Carne de pasăre domestică kg 1375 0,082 112,1 39,5 3,218 

11261 Preparate din carne și semifabricate kg 2799 0,005 14,9 59,0 0,314 

11271 Mezeluri de calitate superioară cu durata 

lungă de păstrare 

kg 2799 0,004 10,5 99,4 0,374 

11272 Mezeluri fierte kg 2799 0,016 45,2 71,4 1,153 

11273 Mezeluri lebărvurșt și alte kg 2799 0,000 0,3 69,2 0,007 

11274 Afumături kg 2799 0,000 1,1 111,2 0,044 

11275 Preparate de culinărie din carne și pasăre kg 2799 0,002 4,5 58,9 0,094 

11276 Conserve din carne kg 2408 0,001 2,1 57,8 0,050 

11277 Preparate de culinare din carne şi legume kg 600 0,000 0,0 47,3 0,002 

11291 Subproduse kg 1108 0,004 4,4 26,1 0,103 

11311 Pește proaspăt și congelat kg 541 0,043 23,4 34,5 1,495 

11321 Pește sărat, uscat, afumat inclusiv scrumbie kg 1193 0,007 8,6 45,5 0,326 

11391 Conserve din pește kg 1358 0,001 1,6 73,6 0,085 

11392 Produse culinare de pește kg 1358 0,000 0,2 70,3 0,009 

11411 Lapte integral lt 574 0,109 62,8 9,7 1,064 

11431 Conserve din lapte și lapte uscat kg 3013 0,000 0,9 45,7 0,013 

11441 Iaurt kg 790 0,001 0,6 48,2 0,038 

11451 Brânza de vaci, pastă de brânză kg 1731 0,034 59,5 36,7 1,262 

11452 Cașcaval și brânză kg 2905 0,012 33,9 62,7 0,732 

11461 Smântână și frișcă kg 2050 0,027 54,9 31,2 0,836 

11462 Produse din lapte acru lt 501 0,020 10,0 12,5 0,250 

11471 Ouă bucăți 75 0,625 46,9 1,5 0,924 

11511 Unt kg 6570 0,006 42,0 94,8 0,606 

11521 Margarina și alte grăsimi vegetale kg 7078 0,005 37,3 48,4 0,255 

11541 Ulei vegetal lt 8541 0,043 368,5 21,3 0,918 

11591 Slănină și alte grăsimi de proveniență 

animalieră 

kg 8460 0,004 33,5 30,9 0,122 

11611 Citrice kg 380 0,005 1,8 27,0 0,126 

11621 Fructe de livadă sămânțoase - proaspete kg 460 0,069 31,6 5,9 0,403 

11622 Fructe de livada sâmburoase - proaspete kg 460 0,025 11,5 6,9 0,173 

11623 Fructe exotice - proaspete kg 380 0,003 1,0 27,5 0,076 

11631 Struguri proaspeți kg 690 0,013 9,1 9,7 0,128 

11641 Pomușoare de livadă - proaspete kg 410 0,006 2,4 20,6 0,123 
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Cod Denumirea Unitate 

Calorii 

pe o 

unitate 

Cantitatea pe 

o persoană 

echivalent 

adultă 

Consumul 

zilnic de 

calorii 

Preț pe 

unitate 

(Lei) 

Valoarea 

cantității 

consumate 

(Lei) 

11661 Fructe și pomușoare de pădure kg 2734 0,000 0,7 36,6 0,009 

11662 Struguri uscați kg 2734 0,000 0,1 62,5 0,001 

11671 Nuci kg 3244 0,005 17,0 20,5 0,107 

11691 Conserve din fructe și pomușoare, fructe și 

pomușoare congelate 

kg 547 0,071 38,6 10,0 0,709 

11711 Varză kg 179 0,065 11,6 5,0 0,327 

11712 Varză murată kg 140 0,008 1,1 10,3 0,084 

11721 Roșii kg 140 0,041 5,7 8,2 0,334 

11722 Castraveți kg 140 0,017 2,3 10,2 0,170 

11723 Ardei dulci, gogoșari kg 275 0,023 6,3 7,4 0,169 

11724 Pătlăgele vinete kg 275 0,008 2,2 5,9 0,048 

11725 Usturoi kg 275 0,007 1,8 31,1 0,209 

11726 Alte legume kg 275 0,004 1,0 19,8 0,075 

11727 Roșii murate kg 80 0,019 1,5 10,3 0,194 

11728 Castraveți murați kg 80 0,008 0,6 10,5 0,080 

11731 Sfecla roșie kg 279 0,021 6,0 6,1 0,130 

11732 Morcov kg 279 0,037 10,4 7,0 0,261 

11733 Alte rădăcinoase de masă kg 279 0,006 1,6 15,7 0,088 

11734 Ceapa kg 275 0,050 13,7 6,0 0,300 

11735 Dovlecei, bostani kg 211 0,012 2,6 4,2 0,051 

11736 Harbuji, zemoși kg 380 0,036 13,8 3,1 0,113 

11737 Ciuperci kg 134 0,003 0,4 37,2 0,098 

11741 Boboase kg 2781 0,021 59,7 18,5 0,396 

11742 Floarea soarelui kg 5980 0,000 1,9 59,3 0,019 

11751 Conserve din legume kg 553 0,018 10,0 22,0 0,396 

11781 Cartofi kg 589 0,163 95,7 5,1 0,825 

11791 Semifabricate și alte produse din cartofi kg 3410 0,000 0,0 211,8 0,001 

11811 Zahăr kg 3956 0,039 153,3 14,3 0,553 

11821 Dulceață, gem, magiun kg 2556 0,010 26,2 20,8 0,213 

11822 Miere de albine (naturală) kg 3034 0,002 4,7 60,3 0,093 

11831 Ciocolată şi bomboane de ciocolată kg 5400 0,001 6,0 97,3 0,108 

11841 Bomboane, halva, creme ciocolată, etc. kg 4203 0,008 32,6 46,2 0,358 

11891 Înghețată kg 1718 0,002 3,3 49,0 0,095 

11921 Sare kg 0 0,004 0,0 5,2 0,020 

12111 Cafea naturală boabe și măcinată gr 0,223 0,036 0,0 0,2 0,009 

12112 Cafea solubilă gr 0,223 0,214 0,0 0,8 0,168 

12121 Ceai gr 0 0,594 0,0 0,4 0,256 

12131 Cacao și băutura din cacao gr 0,230 0,012 0,0 0,1 0,002 

12211 Apa minerală lt 0 0,007 0,0 5,2 0,037 

12221 Băuturi nealcoolice lt 330 0,014 4,7 5,2 0,074 

12231 Sucuri din fructe și pomușoare lt 610 0,003 1,6 16,6 0,045 

12241 Sucuri din legume lt 300 0,004 1,2 10,2 0,040 

               

 Total    3007,6  30,36 
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Anexa B. Tabelele detaliate privind profilul sărăciei 

Tabelul 1. Indicatorii sărăciei, 2014-2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Sărăcia absolută      

      

Pragul de sărăcie absolută  (lei) 1558,6 1709,8 1819,2 1939,3 1998,4 

      

Rata sărăciei absolute, %      

      

Total populaţie 29,5 25,4 26,4 27,7 23,0 

      

Mediul de reședință      

Mediul urban 15,6 11,2 11,6 11,8 10,6 

Oraşe mari 8,3 5,2 6,5 8,4 6,7 

Oraşe mici 24,6 19,0 18,2 16,6 16,5 

Mediul rural 39,5 35,6 37,1 38,8 31,6 

      

Regiuni statistice      

Nord 31,9 26,5 30,5 31,1 28,4 

Centru 38,5 35,6 35,7 36,6 28,7 

Sud 35,1 30,9 30,8 33,8 28,8 

mun. Chișinău 10,7 6,9 6,5 7,5 4,7 

      

Profunzimea sărăciei absolute, % 4,25 3,70 3,82 3,87 3,09 

Severitatea sărăciei absolute, % 1,20 1,07 1,10 1,10 0,85 

      

Sărăcia extremă      

      

Pragul de sărăcie extremă (lei) 1257,0 1378,9 1467,2 1564,0 1611,7 

      

Rata sărăciei extreme, %      

      

Total populaţie 12,8 10,5 10,4 11,0 8,7 

      

Mediul de reședință      

Mediul urban 5,6 3,2 3,1 3,1 3,2 

Oraşe mari 3,5 0,7 1,1 1,8 1,9 

Oraşe mici 8,2 6,4 5,7 4,8 5,1 

Mediul rural 18,0 15,7 15,7 16,6 12,5 

      

Regiuni statistice      

Nord 13,8 11,5 13,3 10,7 10,5 

Centru 16,0 16,6 13,6 17,1 11,2 

Sud 16,4 10,7 11,8 13,8 11,6 

mun. Chișinău 4,8 1,3 2,0 1,4 1,1 

      

Profunzimea sărăciei extreme, % 1,50 1,32 1,32 1,32 1,01 

Severitatea sărăciei extreme, % 0,35 0,34 0,36 0,35 0,26 
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Tabelul 2. Rata sărăciei absolute în funcție de caracteristicile de bază a gospodăriei, 2014-2018 

 Rata sărăciei absolute Structura populației sărace, % 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Mediul de reședință           

Urban  15,6 11,2 11,6 11,8 10,6 22,1 18,5 18,4 17,5 19,0 

Rural 39,5 35,6 37,1 38,8 31,6 77,9 81,5 81,6 82,5 81,0 

Total 29,5 25,4 26,4 27,7 23,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Mărimea gospodăriei           

1 persoană 24,9 20,8 25,2 20,9 18,2 8,5 9,1 11,1 9,1 11,6 

2 persoane 25,0 22,8 23,3 22,9 21,6 21,6 22,7 23,3 23,0 25,4 

3 persoane 21,7 20,0 24,8 22,5 16,2 15,9 17,4 20,4 16,6 15,2 

4 persoane 27,1 25,2 22,7 25,6 22,8 21,7 24,0 20,5 21,5 21,4 

5+ persoane 49,5 39,5 40,1 49,5 39,6 32,3 26,7 24,6 29,9 26,4 

Total 29,5 25,4 26,4 27,7 23,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tipul gospodăriei           

O singură persoană <60 ani 16,4 12,8 16,6 13,0 10,2 2,3 2,4 3,1 2,5 2,8 

O singură persoană 60+ ani 31,0 27,1 31,7 27,2 24,3 6,2 6,7 8,0 6,6 8,7 

Cuplu familial fără copii, 

capul <60 ani 
21,3 20,2 18,8 17,3 20,7 7,0 7,8 7,0 7,0 9,3 

Cuplu familial fără copii, 

capul 60+ ani 
29,2 28,0 29,5 30,1 24,8 7,8 8,4 9,1 9,6 9,4 

Cuplu familial cu copii  25,7 23,6 24,0 25,1 20,2 21,5 25,7 24,7 24,8 24,7 

Părinte singur cu copii 38,1 28,8 33,1 32,9 23,7 2,8 2,1 3,2 2,5 2,5 

Alte gospodării cu copii 37,5 31,6 32,2 36,7 28,4 33,4 28,2 26,6 29,3 26,1 

Alte gospodării fără copii 29,0 24,6 25,7 29,7 25,5 19,1 18,6 18,4 17,7 16,5 

Total 29,5 25,4 26,4 27,7 23,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Componența gospodăriei           

Gospodării cu copii 32,0 27,3 27,9 30,4 23,7 57,7 56,0 54,5 56,6 53,3 
   inclusiv           

cu 1 copil 24,6 23,6 24,3 25,1 18,0 21,2 22,3 22,0 19,9 18,3 

cu 2 copii 31,6 24,4 24,0 27,0 22,3 21,6 19,7 18,0 21,2 18,9 

cu 3+ copii  57,8 46,9 48,8 54,4 42,0 15,0 14,1 14,5 15,6 16,1 

Gospodării fără copii 26,6 23,4 24,8 24,8 22,1 42,3 44,0 45,5 43,4 46,7 

Total 29,5 25,4 26,4 27,7 23,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sexul capului gospodăriei           

Bărbat 28,8 26,0 26,6 28,4 22,6 65,5 70,5 66,3 68,0 64,9 

Femeie 30,8 24,1 26,1 26,1 23,6 34,5 29,5 33,7 32,0 35,1 

Total 29,5 25,4 26,4 27,7 23,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Nivelul de educație al capului 

gospodăriei 
          

Studii primare sau fără studii 62,8 48,4 52,1 51,7 48,5 6,8 6,0 5,0 3,7 3,6 

Studii medii incomplete 44,6 41,1 44,8 47,9 40,1 27,7 30,4 35,5 36,8 36,7 

Studii medii generale 31,2 26,0 27,9 29,3 25,1 19,3 19,1 18,6 20,2 18,6 

Studii secundar profesionale 32,8 28,3 28,2 29,1 25,3 33,3 30,9 28,3 28,0 29,8 

Studii medii de specialitate 17,0 16,5 17,5 14,4 11,1 8,3 9,0 9,5 7,2 7,1 

Studii superioare 8,6 6,6 4,3 6,6 5,2 4,7 4,7 2,9 4,1 4,2 

Total 29,5 25,4 26,4 27,7 23,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Sursa principală de venit al 

capului gospodăriei 
          

Salariat în sectorul agricol 51,5 50,1 51,9 42,7 39,9 10,7 12,3 12,7 11,8 12,7 

Salariat în sectorul non-

agricol 
19,5 14,9 14,6 14,9 12,0 24,2 20,0 19,1 19,1 18,8 

Lucrător pe cont propriu în 

sectorul agricol 
46,5 44,1 46,1 54,0 42,2 15,9 16,6 17,3 16,2 13,8 

Lucrător pe cont propriu în 

sectorul non-agricol 
22,0 19,1 19,2 21,0 17,9 5,2 5,7 5,2 5,2 5,9 

Pensionar 37,7 29,8 32,7 34,6 28,9 30,4 29,4 31,5 32,3 31,0 

Transferuri din afara țării 21,7 21,2 18,9 21,9 19,7 10,7 12,8 9,9 10,2 12,7 

Alte 46,0 40,0 43,6 48,4 51,8 2,8 3,2 4,2 5,1 5,2 
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 Rata sărăciei absolute Structura populației sărace, % 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 29,5 25,4 26,4 27,7 23,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tabelul 3. Rata sărăciei absolute în funcție de caracteristicile de bază a populației, 2014-2018 

 Rata sărăciei absolute Structura populației sărace, % 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Sexul persoanelor                     

Bărbat 30,4 26,5 26,8 28,8 23,3 48,3 49,4 47,1 48,7 47,6 

Femeie 28,7 24,4 26,1 26,7 22,6 51,7 50,6 52,9 51,3 52,4 

Total 29,5 25,4 26,4 27,7 23,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

                      

Vârsta persoanelor                     

0-17 32,9 27,7 28,7 30,9 24,4 24,5 23,7 23,7 24,7 23,8 

18-29 25,4 22,6 20,9 26,1 21,5 14,9 13,5 11,7 12,7 11,5 

30-39 29,1 22,4 22,9 22,3 20,3 11,3 11,4 10,9 10,5 11,4 

40-49 27,5 24,7 26,6 29,1 23,1 12,2 12,8 14,3 14,5 14,4 

50-59 27,0 24,2 25,1 24,1 21,1 17,0 17,8 16,6 15,7 16,3 

60+ 33,4 28,8 31,6 31,0 25,4 20,1 20,7 22,7 21,9 22,7 

Total 29,5 25,4 26,4 27,7 23,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

                      

Nivelul de educaţie a 

persoanelor 
                    

Studii primare sau fără studii 57,4 48,6 53,0 51,9 49,3 7,8 7,3 6,7 5,4 5,5 

Studii medii incomplete 43,3 39,2 43,3 46,0 38,5 33,1 33,8 37,6 37,9 37,6 

Studii medii generale 30,0 25,6 25,5 25,6 23,6 22,2 21,7 20,4 20,2 20,4 

Studii secundar profesionale 30,3 28,0 27,7 28,5 24,3 23,7 23,7 22,8 23,3 24,2 

Studii medii de specialitate 16,6 14,7 16,7 16,2 12,2 8,7 8,5 9,2 8,6 8,2 

Studii superioare 8,0 6,6 4,7 6,7 5,0 4,5 4,9 3,3 4,5 4,1 

Total 28,5 24,8 25,8 26,7 22,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

                      

Sursa principală de venit a 

persoanelor 
                    

Salariat în sectorul agricol 49,7 45,8 50,2 41,8 35,7 8,0 9,3 9,9 8,1 8,5 

Salariat în sectorul non-

agricol 
16,7 13,2 11,9 13,1 11,0 18,6 16,5 14,6 15,8 15,8 

Lucrător pe cont propriu în 

sectorul agricol 
43,4 39,6 43,4 47,4 41,0 16,3 17,0 17,6 16,8 15,7 

Lucrător pe cont propriu în 

sectorul non-agricol 
22,2 17,6 17,9 17,5 14,6 3,6 3,6 3,2 3,0 3,2 

Pensionar 34,8 29,7 32,3 32,6 27,1 30,2 30,8 32,8 32,6 32,2 

Transferuri din afara țării 21,4 19,4 16,4 20,0 16,0 7,8 8,6 6,6 7,6 7,6 

Alte 33,5 29,9 33,9 37,5 34,2 15,5 14,1 15,3 16,1 17,0 

Total 28,5 24,8 25,8 26,7 22,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 


