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Abstract

 Tipologia familiilor s-a diversifi cat în timp. A crescut ponderea 
copiilor care trăiesc în familii cu un singur părinte, în familii în care părinţii 
nu sunt căsătoriţi sau în familii în care cel puţin unul dinre părinţi nu este 
părinte biologic. Condiţiile de viaţă, de creştere şi de educare, sănătatea şi 
bunăstarea copiilor depind în cea mai mare măsură de mediul economic şi 
social în care s-au născut şi în care trăiesc copiii, de ceea ce le oferă familia 
şi societatea. 
 Cuvinte cheie: familie cu copii, condiţii de viaţă, venituri, ocupare, 
locuire

***
 În anul 2009, în România existau circa 7,4 milioane gospodării, dintre 
care cele fără copii dependenţi reprezentau peste jumătate  (56,8%). Ponderea 
gospodăriilor fără copii a fost mai ridicată în mediul rural, aceasta fi ind cu 
circa 5 puncte procentuale mai mare decât cea din mediul urban. Această 
categorie de gospodării a fost formată la rândul ei din 21,5% gospodării de 
o singură persoană, 23,3% gospodării formate din doi adulţi fără copii şi din 
12% alte gospodării fără copii. 
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Distribuţia gospodăriilor pe tipuri de gospodării, în anul 2009
       Tabelul 1
       -procente-

Total 100,0
Tipul gospodăriei
Gospodării fără copii dependenţi – total: 56,8
1 persoană, din care: 21,5
     - de sex masculin  7,3
     - de sex feminin 14,2
     - în vârstă de sub 65 ani   9,1
     - de 65 ani şi peste 12,4
2 adulţi fără copii dependenţi 23,3
     - cel puţin unul de 65 ani sau peste 11,3
     -  ambii sub 65 ani 12,0
alt tip de gospodărie fără copii dependenţi 12
Gospodării cu copii dependenţi – total: 43,2
părinte singur (cel puţin un copil dependent)   2,6
2 adulţi cu 1 copil dependent 12,6
2 adulţi cu 2 copii dependenţi  9,4
2 adulţi cu 3 sau mai mulţi copii dependenţi   3,1
alt tip de gospodărie cu copii dependenţi 15,5

    Sursa: INS, Ancheta asupra calităţii vieţii (ACAV)
 Dacă la nivel naţional a existat o relativă apropiere între numărul 
gospodăriilor formate din adulţi fără copii dependenţi în care cel puţin una dintre 
persoane este în vârstă de 65 ani şi peste şi numărul celor în care ambii adulţi sunt 
mai tineri de 65 ani, pe medii de rezidenţă situaţia a fost complet diferită.astfel, în 
mediul urban predominau gospodăriile de 2 adulţi (ambii sub 65 ani) fără copii, iar 
în  mediul rural cele formate din doi adulţi, ambii de 65 ani sau peste (60,1% din 
totalul gospodăriilor din mediul rural, faţă de 38,8% dintre gospodăriile urbane).
 Între gospodăriile de o singură persoană, cele formate din femei singure 
a fost aproape dublu decât cele în care numărul bărbaţilor trăiesc singuri. 
 Între gospodăriile cu copii dependenţi, cele mai numeroase au fost 
gospodăriile de trei sau mai mulţi adulţi cu cel puţin un copil (care reprezentau 
15,5% din total gospodării), gospodăriile de doi adulţi cu un copil dependent 
şi cele cu doi copii dependenţi (fi ecare reprezentând circa 10%). Gospodăriile 
formate din părinţi singuri cu copii sau din doi adulţi cu trei sau mai mulţi 
copii reprezentau fi ecare circa 3% din total gospodării.
 O informaţie importantă din punct de vedere social se referă la numărul 
copiilor în întreţinere. Din numărul total al gospodăriilor, numai 43,2% aveau 
copii în întreţinere. Familiile monoparentale reprezentau 2,6% din totalul 
gospodăriilor. Dintre gospodăriile în care există copii, mai puţin de o treime 
au fost formate din doi adulţi cu un singur copil (29% dintre gospodăriile cu 
copii), circa o cincime au în componenţă doi adulţi şi doi copii (21%), iar cele 
mai numeroase au fost formate din trei sau mai mulţi adulţi cu copii (36%). 

Analiza economico-fi nanciară



Revista Română de Statistică nr. 9 / 2010

 Veniturile
 Populaţia realizează venituri băneşti şi în natură. Veniturile băneşti 
sunt formate din venituri din activitate (venituri salariale şi venituri din 
activităţi independente în agricultură şi neagricole), venituri din proprietate, 
venituri din prestaţii sociale (pensii, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare sociale) 
şi alte venituri (din transferuri de la alte gospodării, de exemplu). Veniturile 
în natură cuprind contravaloarea consumului de produse agroalimentare din 
resurse proprii (din producţia gospodăriei, din transferuri în natură de la alte 
gospodării etc.) şi contravaloarea produselor şi serviciilor de care benefi ciază, 
gratuit sau cu plată redusă, salariaţii şi persoanele acoperite de sistemele de 
protecţie socială. Principala sursă de date statistică care permite determinarea 
veniturilor gospodăriilor este Ancheta Bugetelor de Familie.
 În anul 2009, veniturile realizate de populaţie din toate sursele 
(veniturile totale) au fost de 2316 lei lunar pe gospodărie. Principala sursă de 
formare a veniturilor totale a reprezentat-o veniturile băneşti 83,7%.
 Infl uenţa pe care mărimea gospodăriei şi, mai ales, numărul de persoane 
întreţinute o au asupra veniturilor pe persoană se poate evidenţia prin analiza 
veniturilor medii ale gospodăriilor grupate după numărul copiilor.
 Veniturile medii pe o persoană din gospodăriile cu copii sub 18 ani în între-
ţinere au fost cu 21,4% mai mici decât cele înregistrate în gospodăriile fără copii.
 Veniturile pe persoană din gospodăriile cu un copil au reprezentat 
91,8% din veniturile gospodăriilor fără copii, iar cele din gospodăriile cu doi 
copii 71,5%. Pe măsură ce numărul de copii din gospodărie creşte, decalajul 
faţă de gospodăriile fără copii se adânceşte. Astfel, veniturile gospodăriilor cu 
trei sau patru şi mai mulţi copii înseamnă pentru gospodărie un venit egal în 
medie cu 47,8%, respectiv 32,3% din veniturile gospodăriilor fără copii.

Veniturile totale ale gospodariilor,
dupa numarul copiilor sub 18 ani,

in anul 2009
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 Analiza decalajului între veniturile medii pe persoană obţinute de 
gospodăriile cu copii faţă de cele care nu au în întreţinere copii dependenţi 
scoate în evidenţă impactul pe care l-au avut veniturile din prestaţii sociale date 
de stat. Acest lucru este cel mai bine evidenţiat de analiza veniturilor băneşti.

Ponderea veniturilor băneşti pe persoană ale gospodăriilor cu copii în  
veniturile gospodăriilor fără copii, în anul 2009

      Tabelul 2
      -procente-

2009
Gospodării fără copii 100,0

Gospodării cu copii (total) 80,1

Gospodării cu 1 copil 97,6

Gospodării cu 2 copii 65,4

Gospodării cu 3 copii 37,2

Gospodării cu 4+ copii 23,7
 Sursa: INS, Ancheta bugetelor de familie (ABF)

 Determinate prin scăderea din veniturile gospodăriilor a 
impozitelor asupra veniturilor şi a contribuţiilor de asigurări sociale afl ate în 
sarcina acestora, precum şi a unor cheltuieli legate de producţia gospodăriei 
(băneşti şi în natură), veniturile disponibile reprezintă acea parte a veniturilor 
care rămâne la dispoziţia gospodăriilor pentru acoperirea cheltuielilor de 
consum şi pentru economisire. 
 Nivelul relativ înalt al impozitelor şi contribuţiilor plătite de 
gospodării, în special de cele care realizează venituri salariale, precum şi 
cheltuielile făcute de gospodării pentru producţia din gospodăria proprie, 
determină diferenţe mari între veniturile totale şi cele disponibile (nete). 
 La nivelul tuturor gospodăriilor, în anul 2009, veniturile disponibile 
medii pe o gospodărie au fost de 1819,8 lei lunar, cele medii pe o persoană de 
626,5 lei, iar ponderea lor în veniturile totale de 78,6%. 
 După plata impozitelor şi taxelor situaţia economică a familiilor cu 
copii ramâne aceeaşi. Comparativ cu media pe ţară, gospodăriile cu un copil 
depăşesc, în anul 2009 cu 5 puncte procentuale. Cea mai grea este situaţia 
gospodăriilor cu 3 copii şi mai mult, ale căror venituri se afl ă jumătatea mediei 
pe ansamblul gospodăriilor. 
 În ceea ce priveşte comparaţia dintre veniturile gospodăriilor cu şi 
fără copii în întreţinere, veniturile gospodăriilor cu copii reprezintă 74% din 
veniturile celor fără copii.
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Ponderea veniturilor disponibile pe persoană ale gospodăriilor cu copii 
în  veniturile gospodăriilor fără copii, în anul 2009

       Tabelul 3
       -procente-

2009
Gospodării fără copii 100,0
Gospodării cu copii (total) 73,8
Gospodării cu 1 copil 87,0
Gospodării cu 2 copii 62,6
Gospodării cu 3 copii 42,3
Gospodării cu 4+ copii 30,5

 Sursa: INS, Ancheta bugetelor de familie (ABF)

 Rata sărăciei
 Pe ansamblul ţării, în anul 2009 sărăcia relativă a înregistrat o rată de 
17,6%, cu un nivel al pragului de 513 lei.
 În condiţiile în care gospodăriile cu copii dispun de un venit scăzut în 
raport cu media la nivel naţional, numărul săracilor în aceste gospodării este destul 
de mare, ceea ce ridică probleme serioase pentru politicile de protecţie socială. 
Analiza sărăciei în rândul gospodăriilor cu copii şi chiar a copiilor reprezintă un 
aspect esenţial pentru evaluarea situaţiei economice a familiilor cu copii.
 Mărimea şi structura gospodăriilor sunt caracteristici afl ate în legătură 
directă cu riscul de sărăcie, în sensul creşterii sau descreşterii acestuia. Sărăcia a 
fost mai frecventă în rândul persoanelor care trăiesc în gospodăriile cu copii (20,9% 
în anul 2009), decât în cazul celor  care trăiesc în gospodăriile fără copii (12,3%).
 În gospodăriile cu copii, situaţia cea mai difi cilă s-a întâlnit între 
persoanele din gospodării numeroase (formate din 2 adulţi şi 3 sau mai mulţi 
copii), dintre care 48,7% se afl ă în risc de sărăcie şi între persoanele din 
familii monoparentale (1 adult cu cel puţin un copil dependent), pentru care 
s-a înregistrat în anul 2009 o rată de sărăcie de 25,7%. 
 Distribuţia ratelor de sărăcie după vârsta persoanelor indică faptul 
că au fost puternic afectaţi de sărăcie copiii (în proporţie de 25,6%) şi, de 
asemenea, într-o oarecare măsură tinerii cu vârsta de până la 25 ani (în 
proporţie de circa 21,6%). 
 Riscul de sărăcie este foarte mare în rândul copiilor (0 – 15 ani). 
Chiar dacă rata sărăciei pe total se reduce, incidenţa sărăciei la copii creşte. 
În anul 2009, unul din cinci copii este întreţinut de familii ale caror venituri 
disponibile se afl ă sub pragul de sărăcie şi cam unu din trei traieşte în 
gospodării cu venituri disponibile fară consumul din resurse proprii inclus 
sunt mai mici decât pragul stabilit.
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Incidenţa sărăciei în rândul copiilor, în anul 2009
       Tabelul 4

Venituri  incl. 
autocunsum

Venituri excl. 
autocunsum

Rata sărăciei %: 

Total 17,53 21,68

Copii 0 – 15 ani 25,56 31,01
 Sursa: INS, Ancheta bugetelor de familie (ABF)

 Chiar dacă rata sărăciei pe total se reduce, incidenţa sărăciei la copii 
creşte. Astfel, unul din cinci copii a fost întreţinut de familii ale caror venituri 
disponibile se afl ă sub pragul de sărăcie şi cam unu din trei trăia în gospodării 
cu venituri disponibile fară consumul din resurse proprii inclus sunt mai mici 
decât pragul stabilit.
 Un alt aspect demn de semnalat este infl uenţa transferurilor sociale 
asupra incidenţei sărăciei şi la copii. Un impact mare asupra întregii populaţii 
îl au transferurile sociale. Ratele mari obţinute şi în cazul copiilor sau a 
gospodăriilor care au în întreţinere copii, nu fac altceva decât să sublinieze 
încă odată împortanţa aplicării unor politici de protecţie socială corecte.
 Fără prestaţii sociale în anul 2009, rata sărăciei în rândul copiilor ar 
fi  fost de 43,7 % (dacă se au în vedere toate categoriile de prestaţii sociale 
inclusiv pensiile) şi de 35,4% (dacă se au în vedere numai celelalte prestaţii 
sociale exclusiv pensiile). Aceasta înseamnă că existenţa prestaţiilor sociale a 
redus sărăcia copiilor la 25,6%.
 
 Consumul
 Cheltuielile gospodăriilor sunt determinate de nivelul şi structura pe 
surse a veniturilor. Acestea sunt marcate de nivelul relativ scăzut al resurselor 
băneşti, cu implicaţii asupra capacităţii gospodăriilor de a-şi asigura consumul 
şi de a economisi, precum şi de ponderea mare a economiei casnice. 
 Cheltuielile totale ale gospodăriilor înregistrate, în anul 2009, au fost 
în medie, de  2047,3 lei lunar pe gospodărie şi de 704,8 lei pe persoană. Acestea 
sunt puternic infl uenţate de numărul copiilor sub 18 ani afl aţi în întreţinere. 
Astfel, o gospodărie cu numai un copil în întreţinere cheltuia de 2,8 ori mai 
mult decât o gospodărie cu 4 copii şi mai mulţi.
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Cheltuielile totale pe destinaţii, după numărul copiilor sub 18 ani, 
în anul 2009

Tabelul 5

Cheltuieli
totale

- lei lunar
pe o

persoană -

din care, (%) pentru:

Cheltuieli 
totale de 
consum

din care, pentru:

Cheltuieli 
băneşti de
 consum

Consum 
din resurse 

proprii

Total gospodării 704,8 71,7 62,3 9,4

Fără copii sub 18 ani 759,8 72,2 62,6 9,6
Cu copii sub 18 ani 619,2 70,9 61,6 9,3
   -1 copil 749,6 70,6 63,1 7,5
   -2 copii 570,2 70,3 59,9 10,4
   -3 copii 387,8 73,2 56,7 16,5
   -4 copii şi mai 
mulţi 263,1 79,4 59,2 20,2

 Sursa: INS, Ancheta bugetelor de familie (ABF)

 În cazul gospodăriilor cu un număr mai mare de copii trebuie 
remarcată, ponderea mai mare a consumului uman din resurse proprii faţă de 
gospodăriile cu un număr mai mic de copii (de exemplu, 20,2% în gospodăriile 
cu 4 copii şi mai mulţi faţă de 7,4% în gospodăriile cu 1 copil).
 Cea mai mare parte a cheltuielilor gospodăriilor este alocată pentru 
consum. Mărimea şi structura cheltuielilor de consum ale gospodăriilor sunt 
funcţie directă de nivelul veniturilor. Există însă şi alţi factori care diferenţiază 
nivelul şi structura cheltuielilor de consum, factori ale căror efecte se cumulează 
la nivelul gospodăriilor în funcţie de diferite caracteristici.
 Consumul tuturor categoriilor de gospodării a fost în anul 2009 de 
1468,6 lei. Ponderea cheltuielilor totale de consum în totalul cheltuielilor a 
reprezentat peste 70% atât la gospodăriile fără copii (72,2%), cât şi la cele cu 
copii (70,9%), în creştere odată cu numărul copiilor din gospodărie, ajungând 
în cazul gospodăriilor cu patru copii şi mai mulţi la aproape 80% (79,4%).
 În gospodăriile cu doi copii, mărimea cheltuielilor de consum 
pe o persoană s-a situat la aproximativ trei pătrimi din cea a cheltuielilor 
gospodăriilor fără copii. La gospodăriile cu trei copii nivelul cheltuielilor 
totale de consum au fost la jumătate, iar în cel al gospodăriilor cu patru şi mai 
mulţi copii, acestea s-au redus la sub 40%.
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Structura cheltuielilor totale de consum, 
după numărul copiilor sub 18 ani, în anul 2009
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 Numărul de copii sub 18 ani afl aţi în întreţinere constituie un factor 
important de diferenţiere a nivelului cheltuielilor de consum ce revine pe o 
persoană din gospodărie. Într-o gospodărie cu 4 şi mai mulţi copii cheltuielile 
de consum, medii pe o persoană, au fost în anul 2009, de 2,6 ori mai mici decât 
într-o gospodărie fără copii şi au reprezentat mai puţin de jumătate (41,3%) 
din media pe total gospodării. 
 Pe ansamblul gospodăriilor, consumul mediu zilnic pe o persoană a 
fost de 2487 calorii şi 83,1 gr. protide (2484 calorii şi 82,8 gr. protide în anul 
2008). 

Consumul mediu zilnic de calorii pe o persoană, 
după numărul copiilor, în anul 2009
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 Există diferenţe semnifi cative între gospodăriile care au în componenţă 
copii sub 18 ani şi gospodăriile fără copii. De altfel, categoria de gospodării 
cu nivelul cel mai scăzut al consumului alimentar mediu zilnic pe o persoană 
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(2023 calorii şi 68,2 gr. protide – în 2009) este cea formată din gospodăriile în 
care există 4 şi mai mulţi copii sub vârsta de 18 ani. De remarcat, de asemenea 
că aportul energetic al produselor de origine animală se reduce pe măsură ce 
numărul copiilor din gospodărie se măreşte.

 Ocuparea 
 Numărul femeilor cu copii mici ocupate a fost, în 2009, de 223 mii 
în cazul celor cu cel mai mic copil de 0-2 ani (inclusiv cele afl ate în concediu 
pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani) şi de aproape 400 mii 
în cazul celor cu cel mai mic copil de 3-6 ani. Cea mai mare parte a femeilor 
ocupate au 1 copil (64,7%), respectiv 2 copii (29,9%). 
 Indiferent de mediul de rezidenţă şi de sex, proporţia persoanelor 
ocupate în vârstă de 15-59 ani fără copii este mai mare decât a celor cu copii. 

Structura populatiei ocupate în vârstă de 15-59 ani din mediul urban şi 
rural  după existenţa copiilor, pe sexe, în anul 2009

Tabelul 6
Total Femei Barbati

URBAN,  mii persoane 4938,7 2311,5 2627,1

   - fara copii (0-14 ani) 64,8 65,4 64,3
   - cu cel putin 1 copil de 0-14 ani 35,2 34,6 35,7

  
RURAL, mii persoane 3537,9 1458,9 2079

   - fara copii (0-14 ani) 62,5 61,0 63,5
   - cu cel putin 1 copil de 0-14 ani 37,5 39,0 36,5
 Sursa: Ancheta forţei de muncă în gospodării (AMIGO)

 Majoritatea covârşitoare a persoanelor ocupate în vârstă de 15-59 ani 
care are cel puţin un copil de 0-14 ani o constituie cele căsătorite, atât în 
rândul femeilor cât şi al bărbaţilor. 
 Numărul mamelor ocupate divorţate era în anul 2009, în mediul urban, 
de 10 ori mai mare decât al bărbaţilor divorţaţi (şi de numai 1,7 ori în rural). 
Un alt raport femei / bărbaţi, semnifi cativ ca valoare, se întâlneşte şi în rândul 
persoanelor ocupate necăsătorite care au cel putin un copil; numărul mamelor 
era în 2009 de 8 ori mai mare în urban şi de 5,3 ori în rural. În schimb, bărbaţii 
sunt mai numeroşi decât femeile în rândul persoanelor cu statut de concubin, 
indiferent de mediul de rezidenţă. Aceeaşi relaţie este adevărată şi pentru 
categoria persoanelor ocupate căsătorite.
 In general, ocuparea în rândul bărbaţilor este mai mare comparativ 
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cu a populatiei feminine, indiferent de mediul de rezidenţă. Pe ansamblu, atât 
pentru femei cât şi pentru bărbaţi, gradul de ocupare în rândul parinţilor este 
mai mare comparativ cu al celor care nu au copii în întreţinere. Relaţia este 
adevarată pentru majoritatea categoriilor ce corespund statutelor civile, mai 
puţin cazul concubinilor (unde ratele de ocupare ale persoanelor ocupate fără 
copii depăşesc ratele de ocupare ale celor cu copii).
 Datele evidenţiază faptul că proporţia persoanelor ocupate este mai 
mare în rândul femeilor căsătorite şi divorţate comparativ cu cele necăsătorite 
şi al celor cu cel mai mic copil în vârstă de    3 - 6 ani comparativ cu cele cu 
copii mai mici, de 0 - 2 ani.

Rata de ocupare pentru populaţia în vârstă de 15-59 ani, pe sexe şi după 
existenţa în întreţinere a cel puţin unui copil de 0-14 ani, în anul 2009

Tabelul 7
procente    -

Femei Barbati
TOTAL 54,1 67,1
din care:
   - fara copii (0-14 ani) 49,3 59,8
   - cu cel putin un copil de 0-14 ani 65,3 85,8
din care:
   - cel mai mic copil de 0-2 ani 56,8 85,3
   - cel mai mic copil de 3-6 ani 63,2 85,6
Persoane cu copii:
   1 copil (0-14 ani) 68,4 86,1
   2 copii (0-14 ani) 64,2 87,4
   3 copii (0-14 ani) 46,7 77,8
   4 si mai multi copii (0-14 ani) 42,5 76,8
 Sursa: Ancheta forţei de muncă în gospodării (AMIGO)

 Ratele mai scăzute de ocupare înregistrate în cazul persoanelor fără 
copii, precum şi în rândul femeilor necăsătorite derivă în mare măsură din 
prezenţa mai frecventă în aceste categorii a persoanelor foarte tinere, afl ate în 
procesul de instruire.  
 În cazul femeilor cu copii, rata de ocupare este mai mică în cazul celor 
care au în întreţinere mai mulţi copii decât în cazul femeilor cu un singur copil.  
Pe măsură ce creşte numărul copiilor afl aţi în întreţinere, scade şi gradul de 
ocupare; de exemplu, în 2009, rata femeilor ocupate cu 1 copil era de 68,4%, 
iar a celor cu cel puţin 4 copii de 42,5%. Aceleaşi caracteristici sunt proprii şi 
populaţiei masculine ocupate. In acelaşi an, rata de ocupare a taţilor cu 1 copil 
era de 86,1%, diminuându-se pe măsură ce creşte numărul copiilor afl aţi în 
întreţinere, până la 76,8% în cazul celor cu 4 copii şi peste.
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 Aproape trei sferturi (73,2%; respectiv 94,8% în mediul urban şi 42,8% în 
mediul rural) dintre femeile cu copii ocupate au avut, în 2009, statutul de salariat, 
9,8% de lucrător pe cont propriu şi 16,2% de lucrător familial neremunerat.
 Pe ansamblu, pe măsură ce a crescut numărul copiilor afl aţi în 
întreţinere, a scazut proporţia ce revine statutului de salariat, de la 79,4% 
pentru mamele cu 1 copil la 22,8% pentru cele cu cel puţin 4 copii şi a crescut 
cea corespunzătoare lucrătorului familial neremunerat de la 12,1% pentru cele 
cu 1 copil la 57,1% pentru mamele cu 4 copii şi peste. 

 Locuire
 Proprietatea personală asupra locuinţelor în care trăiesc este o 
situaţie care caracterizează majoritatea  gospodăriilor din România, acestea 
reprezentând 96,5% din totalul gospodăriilor. O pondere de 2,1% din 
gospodării ocupă locuinţa principală prin închiriere iar 1,3% sunt gospodării 
ce ocupă locuinţe cu titlu gratuit. 

Structura gospodăriilor după statutul de ocupare a locuinţei,
pe tipuri de gospodării, în anul 2009

Tabelul 8
-procente-

Statutul de ocupare a locuinţei
proprietate 
personală închiriată cu titlu gratuit

Total gospodării 96,5 2,1 1,3

Tipul gospodăriei
Gospodării fără copii dependenţi 97,8 1,5 0,6

Gospodării cu copii dependenţi,
din care: 94,8 2,9 2,3

- părinte singur cu copii 93,7 3,4 2,9
- 2 adulţi cu un copil 92,4 5,3 2,2
- 2 adulţi cu 2 copii 96,0 1,7 2,3
- 2 adulţi cu 3 sau mai mulţi copii 94,1 2,0 3,9
- alte gospodării cu copii 96,2 1,9 1,8
 Sursa: INS, Ancheta asupra calităţii vieţii (ACAV)

 Forma de proprietate a locuinţei pe care o ocupă o gospodărie poate 
infl uenţa condiţiile de locuit ale unei familii. Într-o locuinţă închiriată sau cu titlu 
gratuit chiriaşii pot să nu aibă permisiunea sau să nu-şi dorescă ei înşişi să facă 
îmbunătăţiri sau reparaţii, să nu-şi permită o încălzire adecvată, să nu aibă spaţiu 
sufi cient pentru fi ecare membru de familie, să existe mereu pericolul de a fi  siliţi 
să se mute etc., cu alte cuvinte, o locuinţă care nu este proprietatea personală a 
celor care o locuiesc poate fi  generatoarea unui trai precar, în condiţii vitrege. 
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 Deşi proprietatea personală a locuinţei este arhiprezentă şi între 
gospodăriile cu copii, se pot observa ponderi mai ridicate în ceea ce priveşte 
gospodăriile cu copii, în comparaţie cu cele fără copii în cazul locuinţelor 
închiriate şi ocupate cu titlu gratuit. În anul 2009, 2,9% dintre gospodăriile 
cu copii locuiau în locuinţe închiriate şi 2,3% ocupau locuinţa cu titlu gratuit. 
Dintre acestea se distinge cazul gospodăriilor de 2 adulţi cu un copil, dintre 
care circa o zecime nu deţineau locuinţa pe care o ocupă în proprietate, fapt 
care se poate explica prin faptul că, de cele mai multe ori este vorba despre 
cupluri tinere, care nu locuiesc cu familia extinsă şi se afl ă la început de drum. 
În contrast cu acestea, printre gospodăriile formate din cel puţin 3 adulţi cu 
copii, deci familii extinse, se întâlneşte cea mai mare frecvenţă a gospodăriilor 
care deţin locuinţa în proprietate: 96,2%.  
 Mai mult de jumătate din gospodării (58,1%) trăiau în locuinţe 
individuale separate, restul gospodăriilor regăsindu-se în imobile cu mai 
multe locuinţe, în special în blocuri cu 10 locuinţe sau mai multe (36,8%). 
 Dintre gospodăriile cu copii, categoria care trăieşte cu cea mai mare 
frecvenţă în apartamente de bloc este cea a gospodăriilor de 2 adulţi cu un 
copil (54,8% din totalul acestei categorii, în timp ce 45,0% locuiesc într-o 
casă individuală). Între gospodăriile mari, de 3 şi mai mulţi adulţi cu copii 
se înregistrează ponderea cea mai mare în ceea ce priveşte locuirea în case 
individuale: aproape 3 sferturi dintre aceste gospodării.
 

Structura gospodăriilor cu copii după tipul locuinţei,
pe tipuri de gospodării, în anul 2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

GOSPODARII

parinte singur cu copii

2 adulti cu 2 copii

alte gospodarii cu copii

casa individuala locuinta in imobil cu sub 10 locuinte
locuinta in imobil cu 10 locuinte sau mai mult alt tip de locuinta

 Existenţa băii / duşului şi a grupului sanitar în interiorul locuinţei, ca 
elemente reprezentative ale confortului şi calităţii locuirii, s-au constatat la 60% 
din gospodării, proporţie ce poate fi  considerată totuşi ca nesatisfăcătoare.
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 Pe ansamblu, în anul 2009, pentru gospodăriile cu copii s-a înregistrat o 
pondere mai mare, comparativ cu procentul naţional, al gospodăriilor dotate cu 
baie în interiorul locuinţei (63,7% dintre gospodăriile cu copii). Această situaţie 
pozitivă, deşi încă nesatisfăcătoare prin nivelul procentului de gospodării, se 
menţinea şi în mediul rural: 28,1% dintre gospodăriile cu copii din rural aveau 
baie în locuinţă, faţă de 17,9% în cazul celor fără copii. 
 Între criteriile unei locuiri în condiţii decente se numără şi necesitatea 
existenţei unui grup sanitar în interiorul locuinţei. Criteriu este îndeplinit pentru 
aproape 60,0% din gospodării.
 Cele mai afectate sunt gospodăriile mari, foramte din 2 adulţi cu 3 
sau mai mulţi copii, dintre care doar 38,6% dispun de această facilitate absolut 
necesară pentru o locuire decentă.
 După aprecierea gospodăriilor rezultă că un sfert dintre acestea s-au 
confruntat cu una sau mai multe probleme serioase privind locuinţa.
 Printre cele mai frecvente situaţii care afectează calitatea locuirii se 
afl ă cele privind deteriorarea pereţilor, podelelor, tocurilor de ferestre (70,3% 
din totalul gospodăriilor care reclamă existenţa unor probleme ale locuinţei) 
şi igrasia din pereţi, podele sau fundaţia casei (50,3%). De lumină insufi cientă 
suferea circa o treime dintre gospodăriile cu defi cienţe.

Ponderea gospodăriilor după unele defi cienţe ale locuinţei,
pe tipuri de gospodării, în anul 2009

Tabelul 9
- procente -

Gospodării 
cu 

defi cienţe 
ale locuinţei

Defi cienţe care afectează locuinţa 
principală1

Gospodării 
fără 

defi cienţe ale 
locuinţei

lumină
insufi cientă

scurgeri 
prin

acoperiş
sau 

pereţi

igrasie 
în pereţi, 
podele, 
fundaţie

tocuri de
ferestre, 

pereţi sau 
podele 

deteriorate
Total gospodării 24,6 32,3 34,5 50,3 70,3 75,4
Tipul gospodăriei
Gospodării fără copii 
dependenţi 25,1 28,0 32,9 49,2 74,0 74,9
Gospodării cu copii 
dependenţi, din care: 23,9 38,2 36,9 52,0 65,3 76,0

- părinte singur cu copii 33,9 34,1 36,3 55,9 72,9 66,1
- 2 adulti cu un copil 17,2 40,0 36,5 46,1 59,4 82,8
- 2 adulţi cu 2 copii 18,4 40,9 42,2 50,3 66,0 81,6
- 2 adulţi cu 3 şi mai 
mulţi copii 40,4 62,7 39,1 45,7 66,1 59,6

- alte gospodării cu copii 27,8 30,1 34,4 56,5 66,2 72,1
 Sursa: INS, Ancheta asupra calităţii vieţii (ACAV)
 1. răspuns multiplu
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 Între gospodăriile cu copii, se înregistra o pondere mai ridicată a 
gospodăriilor cu defi cienţe ale locuinţei, decât în cazul altor categorii, între 
cele formate din 2 adulţi cu 3 sau mai mulţi copii (două cincimi) şi între 
familiile monoparentale (o treime dintre acestea).
 Dacă numărul gospodăriilor cu copii şi a celor fără copii care sunt 
afectate de anumite defi cienţe ale locuinţei este aproximativ egal, în ceea 
ce priveşte defi cienţele în sine, ele sunt puţin diferite. Astfel, gospodăriile 
cu copii au fost mai afectate de lipsa luminii sufi ciente în locuinţă (38,2% 
dintre gospodăriile cu copii care au defi cienţe ale locuinţei, faţă de 28,0% 
în cazul gospodăriilor fără copii). Această defi cienţă devine acută în cazul 
gospodăriilor de 2 adulţi cu 3 sau mai mulţi copii care înregistra o pondere 
de 62,7% în rândul gospodăriilor cu defi cienţe ale locuinţei. Între familiile 
monoparentale care au defi cienţe ale locuinţei, aproape 3 sferturi au tocuri de 
ferestre, pereţi sau podele deteriorate.

Concluzie
 Mediul familial în care se dezvoltă copii, condiţiile oferite de familie 
sunt determinate de caracteristicile demografi ce, sociale şi economice ale 
familiei şi ale gospodăriei din care face parte familia.
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