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Abstract. The life quality research is in fact a major field of the analysis on the social and economic
evolution of a country. The living standard (life quality) keeps on being a quite sensitive issue as it
implies a number of both methodological and or organizational aspects. The most frequently the life
quality is studied on the basis of the surveys being organized at the households level.

These surveys (investigations at random) must be achieved in such a way that, by extending the data,
they allow us to stick with the forecasted margin of error. This is specifically the reason for this material
to briefly bring up the methodology which is applying when organizing a survey. Out of the immensity of
data we have selected, after processing them, those conclusions which we considered as being the most
significant for suggesting the life quality in Romania. The work includes tables and graphs, being
abundantly thrown into relief by absolute and relative data.
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�

1. Principalele aspecte metodologice privind
organizarea anchetei

Caracterizarea unor aspecte diverse ale vieþii sociale
din România se poate efectua pe bazã de anchetã statisticã.

Ancheta pentru studiul calitãþii vieþii s-a realizat pe un
eºantion de gospodãrii, din mediul urban ºi rural, selectate
în mod aleator din toate judeþele þãrii ºi din Municipiul
Bucureºti. Au fost cuprinse în cercetare gospodãrii din toate
categoriile (salariaþi, patroni, agricultori, lucrãtori pe cont
propriu în activitãþi neagricole, ºomeri, pensionari, alte
categorii).

Unitatea de observare a fost gospodãria, definitã ca un
grup de douã sau mai multe persoane care în mod obiºnuit
locuiesc împreunã, au în general legãturi de rudenie ºi se
gospodãresc în comun, participând integral sau parþial la
bugetul de venituri ºi cheltuieli al gospodãriei. Persoana
care nu aparþine altei gospodãrii ºi care declarã cã locuieºte
ºi se gospodãreºte singurã, este consideratã gospodãrie
formatã dintr-o singurã persoanã.

Colectarea informaþiilor s-a fãcut prin interviu la
domiciliul gospodãriilor selectate. S-au folosit:
chestionarul gospodãriei, la întrebãrile cãruia a rãspuns
persoana de referinþã (capul gospodãriei), ºi chestionarul
individual, în care au fost consemnate rãspunsurile la
întrebãrile adresate membrilor gospodãriilor care au
acceptat sã participe la aceastã cercetare statisticã.

La unele întrebãri, au existat mai multe perioade de
referinþã, depinzând de caracteristica domeniului:
sãptãmâna precedentã interviului pentru întrebãrile privind
activitatea desfãºuratã de fiecare persoanã, ultimele 6 luni
în cazul întrebãrilor privitoare la sãnãtate, ultimele 12 luni
pentru situaþia economicã a gospodãriilor ºi pentru asigurãri
ºi incidente în gospodãrie, urmãtoarele 3 luni pentru intenþiile
de cumpãrare de bunuri de folosinþã îndelungatã etc.

Informaþiile au fost cuprinse în: Chestionarul
Gospodãriei (CG) ºi Chestionarul Individual (CI).
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� Chestionarul Gospodãriei (CG), completat prin
intervievarea capului gospodãriei, cuprinde informaþii
privind: identificarea gospodãriei, componenþa, asigurãrile
ºi daunele, situaþia economicã, veniturile gospodãriei,
economiile, împrumuturile ºi creditele, înzestrarea
gospodãriei cu bunuri de folosinþã îndelungatã, intenþiile
de cumpãrare, patrimoniul, calitatea vecinãtãþilor,
legãturile cu vecinii, condiþiile de locuit.

� Chestionarul Individual (CI) s-a completat pentru
fiecare membru al gospodãriei, prezent sau temporar absent,
ºi a cuprins informaþii referitoare la: datele de identificare,
sãnãtatea, relaþiile familiale, legãturile de prietenie,
cãlãtoriile, vacanþele, timpul liber, viaþa asociativã, utilizarea
transportului în comun, securitatea personalã, activitatea
economicã, veniturile individuale – pentru toate persoanele.

� Ancheta privind calitatea vieþii pentru anul 2005
s-a organizat ca o cercetare statisticã selectivã, pe un
eºantion de 10.920 de locuinþe, repartizate pe întreg
teritoriul þãrii. S-a folosit un plan de sondaj în douã trepte,
iar rata de rãspuns a fost de 91,7%.

În prima treaptã a fost extras eºantionul master, pe baza
datelor înregistrate la Recensãmântul populaþiei ºi
locuinþelor din 2002. Eºantionul master a fost realizat
pentru a servi ca bazã de sondaj pentru cercetãrile selec-
tive în gospodãrii, în perioada intercenzitarã organizat pe
780 de zone geografice, numite centre de cercetare,
repartizate în toate judeþele þãrii ºi în Municipiul Bucureºti.
Cele 780 de centre de cercetare, asimilate unitãþilor primare
de eºantionare, au fost selectate conform unui algoritm de
selecþie echilibratã pe variabila auxiliarã numãr de ºomeri.
Eºantionul master include 427 centre de cercetare în mediul
urban ºi 353 centre de cercetare în mediul rural.

În a doua treaptã, au fost extrase locuinþele din fiecare
centru de cercetare. Locuinþele, selectate conform unui
algoritm de selecþie sistematicã, sunt asimilate unitãþilor
secundare de eºantionare. Algoritmul de selecþie sistematicã
s-a bazat pe calculul unui interval de selecþie ºi al unui start
aleator pentru fiecare centru de cercetare. Din fiecare centru
de cercetare au fost incluse în eºantion câte 14 locuinþe.
Pentru dimensionarea eºantionului în a doua treaptã s-a luat
în considerare obþinerea unor estimaþii ale principalelor
caracteristici cercetate care sã fie afectate de erori în limita a
3% ºi garantate cu o probabilitate de 97%.

� Estimaþiile corespunzãtoare întregii populaþii s-au
calculat prin extinderea rezultatelor anchetei pe baza
coeficienþilor de extindere, atribuiþi tuturor gospodãriilor
din eºantion care au rãspuns la anchetã.

Calculul coeficienþilor de extindere presupune: calculul
ponderilor de bazã, ajustarea non-rãspunsurilor, redresarea
eºantionului ºi determinarea coeficienþilor de extindere.

� Ponderile de bazã ale locuinþelor reprezintã o primã
estimaþie a coeficienþilor de extindere.

Calculul probabilitãþilor de selecþie a unitãþilor primare
de eºantionare s-a realizat conform unei scheme de selecþie
stratificate. Criteriile de stratificare utilizate au fost judeþ

ºi medii de rezidenþã. În fiecare strat au fost calculate
probabilitãþile de includere în prima treaptã, proporþional
cu mãrimea unei unitãþi primare, conform relaþiei de calcul:

∑
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unde:
h: indicele stratului, h=1,...,88
j: indicele UP, j=1,..., 4002;
P
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 - probabilitatea de includere în prima treaptã a UP j

aparþinând stratului h;
m

h
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N
hj
 – numãr de locuinþe permanente în stratul h, UP j;
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hjN - numãr de locuinþe permanente în stratul h.

Calculul probabilitãþilor de selecþie a unitãþilor
secundare de eºantionare (locuinþele) din fiecare centru de
cercetare k (P

2K
 ).

Aceste probabilitãþi sunt, de fapt, inversul intervalului
de selecþie al unui centru de cercetare.
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 - numãrul de locuinþe în eºantion din centru de
cercetare k;
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 - numãrul de locuinþe în centru de cercetare k, pentru
k = 1,……,501

Calculul probabilitãþilor generale de selecþie a
locuinþelor din centrul de cercetare k (PGS

k
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Calculul ponderilor de bazã ale locuinþelor
(gospodãriilor) din centrul de cercetare k (PB

k
)

k
k PGS

1
PB =

Ponderea de bazã (PBk) este prima estimaþie a
coeficientului de extindere. Aceastã pondere de bazã este
unicã pentru toate locuinþele selectate din centrul de
cercetare k, dar ea se atribuie ºi gospodãriilor care aparþin
acestor locuinþe ºi tuturor persoanelor care aparþin
gospodãriilor din locuinþele selectate.

� Pentru a se putea acoperi proporþia gospodãriilor care
nu au rãspuns la interviu, s-au ajustat ponderile de bazã ale
gospodãriilor, obþinute iniþial. În acest sens s-a avut în vedere:

Constituirea unor clase omogene de gospodãrii din
eºantionul de respondenþi, în interiorul cãrora se considerã
cã probabilitatea de rãspuns este identicã pentru toþi
indivizii. Construirea acestor clase s-a efectuat prin
combinarea variabilelor regiune, mediu de rezidenþã ºi statut
ocupaþional al capului gospodãriei.
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Calculul ratei de ajustare cu nonrãspunsul, pentru
fiecare clasã. Pentru aceasta, gospodãriile au fost grupate
în funcþie de aceste clase, iar nonrãspunsurile au fost tratate
separat pe fiecare clasã, dupã relaþia:

∑
∑

=

==
hn

1i

ih

hn

1i

ih

h

ESRASPPB

PBES

RNR

unde:
RNR

h
 - rata de ajustare cu non-rãspunsul în clasa h;

PB ES
ih
 – ponderea de bazã a gospodãriei i din clasa h,

aparþinând unei locuinþe eligibile incluse în eºantion
PB RASP ES

ih
 – ponderea de bazã a gospodãriei i din

clasa h, care a rãspuns la anchetã;
n

h
 – numãrul de gospodãrii în eºantion în clasa h.

Calculul ponderilor ajustate cu rata de nonrãspuns,
asociate fiecãrei gospodãrii ºi fiecãrei persoane din aceeaºi
gospodãrie, astfel:

P
AJ

 = PB x RNR

unde:
P

AJ 
– ponderea ajustatã;

PB – ponderea de bazã a gospodãriei „i” în clasa „h”;
RNR – rata de ajustare cu nonrãspunsul în clasa „h”.

Redresarea este realizatã cu scopul de a îmbunãtãþi
calitatea estimaþiilor printr-o ajustare finalã a ponderilor
rezultate. În acest fel, structura eºantionului pe anumite
variabile (variabile de calaj), considerate a fi bine corelate
cu cele mai importante variabile de interes ale anchetei,
este adusã la structura populaþiei totale. Ponderile obþinute
în final sunt modificate astfel încât totalurile estimate din
eºantion sã fie în mod exact egale cu totalurile în populaþie
pentru variabilele de calaj utilizate. De asemenea, ponderile
finale sunt obþinute astfel încât sã se îndepãrteze cât mai
puþin posibil de ponderile iniþiale, prin minimizarea unei
funcþii de distanþã dintre cele douã ponderi, ceea ce are
efect asupra îmbunãtãþirii preciziei estimaþiilor. Ca
informaþii auxiliare pentru redresare s-au utilizat variabile
demografice (populaþia pe sexe ºi grupe de vârstã) ºi
variabile de localizare (populaþia pe regiuni sau judeþe ºi
medii de rezidenþã). Structura populaþiei pe variabilele
menþionate este cunoscutã din surse externe.

Pentru fiecare regiune s-au folosit distribuþiile: Numãr
de persoane pe medii de rezidenþã, Numãr de persoane pe
sexe, Numãr de persoane pe categorii de vârstã.

Coeficientul de extindere a unei gospodãrii k este
obþinutã pe baza ponderii calculate în pasul anterior ºi a
unui coeficient de ajustare calculat utilizând relaþia:

COEF
ext 

= P
AJ

 x C
r 
= PB x RNR x C

r

unde:
COEFext – coeficient de extindere;

P
AJ

 – pondere ajustatã;
C

r 
– coeficient de ajustare;

RNR - rata de ajustare cu nonrãspunsul în clasa „h”;
PB – ponderea de bazã a gospodãriei „i” în clasa „h”.

Coeficientul de ajustare se determinã ca urmare a unui
calcul matriceal ºi are o expresie analiticã complexã. Acest
coeficient diferã de la o gospodãrie la alta, ceea ce con-
duce la ponderi finale diferite de la o gospodãrie la alta.
Fiecare persoanã aparþinând unei gospodãrii respondente
primeºte ponderea gospodãriei. Estimaþii ale numãrului
de gospodãrii ºi de persoane se calculeazã utilizând
ponderile finale corespunzãtoare.

2. Studiu de caz pe exemplul România

Din prelucrarea datelor anchetei statistice au rezultat o
serie de informaþii, cele mai semnificative fiind redate în
continuare.

� Ancheta asupra Condiþiilor de Viaþã relevã cã mai
mult de jumãtate din numãrul total al gospodãriilor locuiesc
în mediul urban (56,5%).

Aproape jumãtate din numãrul total al gospodãriilor
din România sunt formate din 2 sau 3 persoane (25,9% ºi,
respectiv, 22,2%), iar o cincime (20,0%) din 4 persoane.
Gospodãriile cu componenþã foarte numeroasã, de 6 ºi mai
multe persoane, reprezintã numai 5,2% din total.

Gospodãrii, dupã mãrime, pe medii de rezidenþã

Urban

26,3%
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5,7%

25,7%
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17,7%

11,3%
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��������	
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��������	���������

În mediul urban, 52% din totalul gospodãriilor au în
componenþã 2 sau 3 persoane, pe când în mediul rural
predominã gospodãriile compuse din 1 sau 2 persoane (46,2%).
Gospodãriile formate din 5 ºi mai multe persoane sunt mai
frecvente în mediul rural (19,3% faþã de 8,8% în mediul urban).

�  Dupã vârsta persoanei de referinþã (capul
gospodãriei), mai mult de jumãtate din totalul gospodãriilor
(58,4%) se încadreazã în grupa de vârstã de 50 ani ºi peste,
iar 40,3% din gospodãrii au drept cap al gospodãriei o
persoanã de 25-49 ani. Gospodãriile conduse de persoane
foarte tinere (15-24 ani) au o frecvenþã puþin semnificativã,
fiind întâlnite mai ales în mediul urban. Comparaþia pe
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medii, între grupele de vârstã ale persoanelor cap de
gospodãrie, indicã o tendinþã mai accentuatã de îmbãtrânire
în rural faþã de urban.

Structura pe sexe a populaþiei din gospodãrii
evidenþiazã o pondere mai mare a femeilor (51,4%) decât a
bãrbaþilor (48,6%).

� Educaþia reprezintã una dintre condiþiile necesare
pentru asigurarea unui standard de viaþã mai ridicat. În
România, aproape o treime din populaþie are cel puþin un
nivel de instruire mediu (26,1% sunt absolvenþi ai formelor
de învãþãmânt liceal sau postliceal ºi 6,5% ai
învãþãmântului superior), iar 22,7% din populaþie are studii
gimnaziale. Existã diferenþe între structura pe niveluri de
instruire a populaþiei din mediul urban ºi din rural.

Astfel, se constatã o mai mare concentrare a populaþiei
cu nivel ridicat de instruire în mediul urban (46% din
persoane au studii medii sau superioare) ºi, respectiv, a
populaþiei cu nivel scãzut de instruire în mediul rural (circa
67% au studii primare, gimnaziale sau nu au absolvit nicio
(ºcoalã). Cea mai accentuatã diferenþiere se constatã în
cazul absolvenþilor învãþãmântului superior, a cãror
pondere este de circa 9 ori mai mare în urban decât în rural.

Femeile reprezintã majoritatea în cadrul persoanelor cu nivel
de instruire primar, gimnazial sau liceal, iar bãrbaþii în cadrul
celor cu pregãtire profesionalã, postlicealã sau superioarã.

�  Conform aprecierilor capului gospodãriei, 62,2% din
gospodãrii aveau în iunie 2005, comparativ cu aceeaºi
perioadã a anului anterior, o situaþie economicã
neschimbatã, 29,1% aveau o situaþie economicã mai rea ºi
8,7% o situaþie economicã mai bunã.

Din categoria gospodãriilor care au considerat cã situaþia
economicã li s-a îmbunãtãþit, faþã de anul precedent, o mai
mare reprezentare o au cele de patroni, salariaþi ºi lucrãtori pe
cont propriu în activitãþi neagricole, în timp ce gospodãriile
de ºomeri, lucrãtori pe cont propriu în activitãþi neagricole ºi
pensionari au fost mai pesimiste în evaluarea propriei situaþii.

� Analizând posibilitatea acoperirii tuturor cheltuielilor
ºi realizãrii de economii, rezultã cã numai una din 9
gospodãrii s-a încadrat în bugetul disponibil, reuºind sã
realizeze ºi unele economii, majoritatea însã (circa 65% din
gospodãrii) au cheltuit tot venitul disponibil. Echilibrarea
bugetului gospodãriilor s-a fãcut pe bazã de împrumuturi
(circa 18%) sau prin antrenarea în consum a economiilor
constituite în perioadele precedente (5%). Aceastã situaþie
se manifestã mai intens în mediul urban.

Situaþia cea mai favorabilã, din punct de vedere al
relaþiei venituri – cheltuieli, se întâlneºte la gospodãriile
de patroni, unde jumãtate dintre gospodãrii se încadreazã
în limita veniturilor disponibile ºi 4 din 10 gospodãrii pot
realiza chiar ºi economii. Gospodãriile conduse de salariaþi,
lucrãtori pe cont propriu în activitãþi neagricole, agricultori
ºi pensionari prezintã, în general, o situaþie relativ
asemãnãtoare celei înregistrate pe ansamblul gospodãriilor.
Nu acelaºi lucru se întâmplã însã în cazul gospodãriilor de
ºomeri, care în proporþie de circa 44% se încadreazã strict

în limita veniturilor disponibile, dar în proporþie de 47%
trebuie sã se împrumute pentru a-ºi acoperi cheltuielile curente.

Comparaþia între categorii aratã cã gospodãriile de
patroni, lucrãtori pe cont propriu în activitãþi neagricole ºi
salariaþi au posibilitatea sã economiseascã într-o proporþie
mai mare, dar ºi între aceste trei categorii existã diferenþieri
notabile (între 41% la patroni ºi 15% la salariaþi).

Gospodãrii care au realizat economii, pe categorii
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În general, ponderea gospodãriilor care au fãcut
economii a crescut odatã cu creºterea venitului realizat.
Astfel, din totalul gospodãriilor ale cãror venituri anuale
nete nu au depãºit 6.600 de lei (adicã 550 lei lunar), numai
6% au reuºit sã-ºi acopere toate cheltuielile ºi sã
economiseascã, în timp ce gospodãriile care au depãºit
acest nivel de venituri au economisit în proporþie de 16%.

Analizând categoriile de cheltuieli pe care
gospodãriile nu le-au putut achita la timp în mod repetat,
este de remarcat cã aproape 2 din 10 gospodãrii au avut
astfel de dificultãþi, fenomenul afectând jumãtate dintre
gospodãriile1de ºomeri (49%) ºi în egalã mãsurã pe cele
de lucrãtori pe cont propriu în activitãþi neagricole ºi
pensionari (aproximativ 20%).

Categoriile de gospodãrii care apeleazã mai frecvent la
împrumuturi sunt cele de salariaþi, ºomeri, patroni ºi
lucrãtori pe cont propriu în activitãþi neagricole.
Destinaþiile principale ale împrumuturilor sunt cele
observate ºi pe ansamblul gospodãriilor: achiziþionarea
unor bunuri de folosinþã îndelungatã, acoperirea
cheltuielilor de consum sau satisfacerea unor nevoi
personale ale membrilor gospodãriei. În jur de 59% din
gospodãriile de salariaþi sunt interesate de cumpãrarea de
bunuri de folosinþã îndelungatã ºi circa 19% folosesc
împrumuturile pentru satisfacerea unor nevoi personale
ale membrilor gospodãriei. Împrumuturile patronilor
vizeazã cumpãrarea unor bunuri de folosinþã îndelungatã
(33%), a unui autovehicul (18%) sau investiþiile financiare
(12%). Pentru ºomeri, agricultori ºi pensionari acoperirea
cheltuielilor de consum ºi nevoile personale ale membrilor
gospodãriei au determinat proporþia cea mai mare a
împrumuturilor (respectiv 61%, 51% ºi 47%).
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Principala sursã a împrumuturilor o constituie bãncile
ºi celelalte instituþii financiare, cu o pondere de circa 85%,
superioarã anului precedent cu 6,5 puncte procentuale.

În localitãþile urbane sistemul bancar este mai rãspândit
ºi, ca atare, aici se gãsesc 89% din totalul gospodãriilor
care au apelat la aceastã sursã pentru a obþine împrumuturi.

Majoritatea gospodãriilor contracteazã împrumuturi pe
perioade scurte sau medii, termenul de restituire fiind
frecvent de sub 1 an (22%), 1-2 ani (33%) sau 3-5 ani
(41%). Ponderea gospodãriilor care au împrumuturi pentru
o perioadã de peste 10 ani a fost de numai 5%.

� Activitãþile salariale reprezintã principala sursã de
venit pentru mai mult de jumãtate din gospodãrii,
activitãþile agricole aducând venituri pentru circa 17%
din gospodãrii, iar cele neagricole pe cont propriu pentru
7%. Ponderea gospodãriilor care obþin venituri dintr-o sursã
sau alta diferã ºi în funcþie de mediul de rezidenþã. Astfel,
ponderea celor care obþin venituri din activitãþi salariale
este aproape de 2 ori mai mare în urban (67%) decât în
rural (35%), dar proporþia gospodãriilor cu venituri din
pensii este mai mare în mediul rural (60%) faþã de mediul
urban (46%). Pe ansamblu, 1 din 4 gospodãrii obþine
exclusiv venituri din prestaþii sociale.

Distribuþia dupã venitul net obþinut aratã cã mai mult de o
treime din gospodãrii au realizat un venit mai mare de 9.800
lei, pondere care se menþine ºi pentru gospodãriile care au avut
venitul cuprins între 4.700 ºi 9.800 lei ºi aproape 1 din 4
gospodãrii care au avut venitul cuprins între 1.900 ºi 4.700 lei.

Structura pe niveluri de venit net prezintã diferenþieri
în funcþie de mediul de rezidenþã, în sensul cã în mediul
rural gospodãriile se concentreazã în zona veniturilor mici.
Astfel, ponderea gospodãriilor cu venituri sub 1.900 lei
este de 5 ori mai mare în mediul rural decât în urban, iar a
celor cu venituri de peste 9.800 lei de 2,5 ori mai micã.

� Bunurile mobile sau imobile aflate în proprietate
reflectã sugestiv gradul de bunãstare al unei gospodãrii.

Majoritatea gospodãriilor deþin în proprietate locuinþa
în care trãiesc, dar foarte puþine gospodãrii posedã o a
doua locuinþã sau o casã de vacanþã (3%). Acþiuni sau
obligaþiuni deþin 2,9% dintre gospodãrii. Pe ansamblu,
gospodãriile au în proprietate diferite categorii de terenuri:
grãdinã sau vie (42,7%), teren agricol sau pãdure (33,2%),
teren intravilan de construcþie (5,9%); ponderile acestor
categorii de terenuri se dubleazã în mediul rural.

Proporþia gospodãriilor conduse de patroni care deþin o a
doua locuinþã sau casã de vacanþã, precum ºi acþiuni sau obliga-
þiuni, este mai mare comparativ cu toate celelalte categorii de
gospodãrii. Majoritatea agricultorilor, în mod firesc, au grãdinã
sau vie (85%) sau teren agricol (76%). Gospodãriile de pensio-
nari, alãturi de cele de agricultori ºi salariaþi, deþin cea mai mare
pondere a locuinþelor proprietate personalã (peste 92%).

Din analiza înzestrãrii cu unele bunuri de folosinþã
îndelungatã se constatã cã 96% dintre gospodãrii au
televizor (alb-negru sau color), 94% au aragaz, 90,5% au
frigider ºi 63% au maºinã de spãlat.

Gospodãrii, dupã înzestrarea cu unele bunuri de folosinþã
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În privinþa deþinerii de autoturisme, 30,7% din
gospodãriile din mediul urban posedã cel puþin un
autoturism, aproape dublul ponderii gospodãriilor din
mediul rural (17,3%). Gospodãriile de lucrãtori pe cont
propriu se situeazã mult peste media pe þarã în ceea ce
priveºte dotarea cu unele bunuri de folosinþã îndelungatã.
De menþionat cã majoritatea acestor gospodãrii (83,2%)
deþin cel puþin un autoturism, 8 din 10 au telefon mobil, 6
din 10 au computer (PC) ºi 3 din 10 au video etc.

Dintre gospodãriile care deþin computer, aproximativ
40% sunt conectate la internet, media pe þarã a
gospodãriilor cu acces la internet fiind depãºitã de
gospodãriile de lucrãtori pe cont propriu (45,3%) ºi de
salariaþi (41,5%). Doar aproximativ 6% dintre gospodãriile
care au acces la internet se aflã în mediul rural.

Intenþii de a cumpãra diferite bunuri durabile în perioada
urmãtoare s-au manifestat la toate categoriile de gospodãrii,
dar mai ales la cele de lucrãtori pe cont propriu ºi salariaþi,
care, de altfel, dispun ºi de resurse bãneºti mai consistente.

Preferinþele gospodãriilor de lucrãtori pe cont propriu ºi
salariaþilor se îndreaptã în principal cãtre computere,
autoturisme, combine frigorifice, maºini automate de spãlat
rufe cu program, cuptoare cu microunde. Pentru agricultori
cele mai dorite produse sunt maºinile automate de spãlat rufe
cu program, telefoanele mobile, aragazurile, televizoarele
color, computerele ºi autoturismele, iar pentru pensionari, pe
lângã cele menþionate anterior, ºi cuptoarele cu microunde.

� În România predominã locuinþele situate în zone compacte
de case individuale sau de blocuri. Mai puþin de jumãtate dintre
gospodãrii locuiesc în cartiere/zone formate din grupuri de case,
iar puþin peste o treime, în cartiere/zone formate din grupuri de
blocuri. În cartiere/zone formate din case individuale dispersate
locuiesc 9% din totalul gospodãriilor, iar în cartiere mixte, de
case ºi blocuri, locuiesc 6,8% din gospodãrii.

Gradul de aglomerare din mediul urban poate fi evidenþiat
ºi de ponderea micã a gospodãriilor care locuiesc în cartiere/
zone cu case individuale dispersate (doar 3,4%). Majoritatea
gospodãriilor urbane ocupã locuinþe amplasate în cartiere de
blocuri sau locuiesc în cartiere compacte de case. Situaþia se
prezintã invers în mediul rural, unde 81% dintre gospodãrii
locuiesc în zone formate din grupuri de case individuale.
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Gospodãrii, dupã tipul de cartier/zonã în care locuiesc Ideal ar fi ca numãrul camerelor locuinþei sã fie cel puþin
egal cu cel al membrilor gospodãriei. În realitate, doar la
gospodãriile mici (de 1-2 persoane) întâlnim aceastã situaþie.

Cele mai multe gospodãrii trãiesc în locuinþe a cãror
suprafaþã locuibilã este cuprinsã între 21-50 mp. Patronii
ocupã mai frecvent locuinþe cu suprafaþa cuprinsã între
51-100 mp comparativ cu celelalte categorii de gospodãrii,
ale cãror ponderi sunt mult mai reduse.

� Numãrul de persoane ce revin în medie pe o camerã este
de 1,07, fiind mai mare în mediul urban (1,12) decât în rural
(1,01). Cele mai aglomerate locuinþe sunt cele ale ºomerilor ºi
lucrãtorilor pe cont propriu în activitãþi neagricole, urmate
fiind de cele ale salariaþilor. Situaþia cea mai favorabilã se
întâlneºte în cazul gospodãriilor de pensionari (0,90 persoane/
camerã), explicabilã datoritã numãrului mic de persoane care
compun gospodãriile de pensionari.

Locuinþele închiriate de la stat sunt cele mai aglomerate
(1,76 persoane pe o camerã de locuit), urmate fiind de cele
închiriate de la societãþi comerciale (1,56 persoane), cele închi-
riate de la particulari (1,45 persoane) ºi cele ocupate cu titlu
gratuit (1,33 persoane). Locuinþele proprietate personalã sunt
cel mai puþin aglomerate (1,05 persoane pe o camerã de locuit).

Numãrul mediu de persoane pe o camerã de locuit,
dupã statutul de ocupare a locuinþei
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 Anul 
 2004 2005 2004 2005 

������
�����     
������� 19,14 18,97 12,83 12,89 
patroni 26,10 24,29 17,09 15,68 
����
���������	���������
�	������
��	�������� 

17,98 18,67 12,08 11,99 

����� 15,49 17,54 10,55 11,43 
agricultori 18,91 19,83 12,93 13,08 
pensionari 23,82 24,89 15,82 16,68 
��������������� 20,63 21,12 13,83 14,17 

� Proprietatea personalã asupra locuinþelor în care trãiesc
este o situaþie care caracterizeazã cea mai mare parte a gospo-
dãriilor din România, acestea reprezentând 96% din total.

În mediul urban, gospodãriile ce deþin locuinþã proprietate
personalã reprezintã 94,6%, în timp ce în mediul rural aceastã
pondere este cu 2,7 puncte procentuale mai ridicatã.

� Dotarea locuinþelor cu instalaþii ºi dependinþe este
esenþialã în determinarea confortului acestora.

Aproximativ 38% din gospodãrii ocupã locuinþe care
dispun de balcon sau logie, 12% au locuinþe cu terase sau
verande, 7% au ºi un garaj pentru maºinã. Existã însã ºi
gospodãrii care nu dispun de niciuna dintre aceste dotãri
(circa 14% din totalul gospodãriilor).

Majoritatea locuinþelor din mediul urban sunt dotate
cu balcon ºi logie. În mediul rural, circa 86% din gospodãrii
au grãdinã proprie.

� Modalitatea principalã de încãlzire a locuinþelor ur-
bane o constituie centralele termice: din reþeaua publicã sau
proprie. Dintre gospodãriile din mediul urban, 12,9% îºi
încãlzesc locuinþa cu gaze naturale ºi 16,4% cu lemne ºi cãrbuni.
În mediul rural, principala modalitate de încãlzire a locuinþelor
este soba cu lemne ºi cãrbuni. Soba cu gaze naturale este utilizatã
de 7,6% dintre gospodãriile rurale. Gospodãriile de salariaþi îºi
încãlzesc locuinþele prin centralele termice din reþeaua publicã.
Peste o treime din gospodãriile de patroni folosesc o centralã
termicã proprie pentru încãlzirea locuinþei.

Asigurarea unei temperaturi adecvate în interiorul
locuinþei cu ajutorul instalaþiilor de aer condiþionat ºi-o
pot permite numai 182 din 10.000 de gospodãrii.
Instalaþiile de aer condiþionat se întâlnesc cel mai frecvent
în locuinþele patronilor ºi în cele ale salariaþilor.

� În ceea ce priveºte mãrimea locuinþelor, se constatã cã
cele mai multe gospodãrii locuiesc în 2 camere. De asemenea,
cele mai multe gospodãrii de lucrãtori pe cont propriu în
activitãþi neagricole dispun de 3 camere. Gospodãriile cu
locuinþe formate dintr-o singurã camerã reprezintã 6%, în timp
ce 5% din gospodãrii trãiesc în locuinþe de 5 camere ºi peste.

Dintre gospodãriile care ocupã 1 sau 2 camere, majoritatea
se gãsesc în mediul urban, în timp ce gospodãriile care ocupã
mai mult de 3 camere sunt mai numeroase în mediul rural.

În anul 2005, unei persoane îi revenea, în medie, o suprafaþã
locuibilã de 14,17 mp. Pe categorii de gospodãrii, cea mai
mare suprafaþã medie locuibilã se înregistreazã la gospodãriile
de pensionari (16,68 mp), urmate de cele de patroni (15,68 mp).

Suprafaþa medie locuibilã se aflã în raport invers
proporþional cu mãrimea gospodãriei, variind între 34,27
mp/persoanã în cazul persoanelor singure ºi 7,27 mp/
persoanã în gospodãriile de 6 persoane ºi peste.

Gospodãrii, dupã suprafaþa medie utilã ºi locuibilã
pe persoanã
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Gospodãrii cu locuinþa neasiguratã� În mediul urban, circa 42% dintre gospodãrii au
reclamat cel puþin un factor de mediu care afecteazã
vecinãtãþile locuinþei lor. Zgomotul este principalul fac-
tor de mediu care deranjeazã: circa 21% dintre gospodãriile
urbane sunt deranjate de zgomotul cauzat de traficul rutier,
feroviar sau aerian, iar aproape 13% suferã din cauza
zgomotului provocat de persoane. Dintre gospodãriile ur-
bane, 14% sunt afectate de poluarea aerului.

Gospodãriile rurale au mai puþine neplãceri din cauza
factorilor de mediu, 7 din 10 gospodãrii apreciind cã mediul în
care se aflã locuinþa lor nu este viciat de niciun factor poluant.

O componentã a relaþiilor sociale ale gospodãriei
legatã de vecinãtãþile locuinþei se referã la existenþa unor
dezacorduri sau conflicte între membrii gospodãriilor ºi
vecini. Din punctul de vedere al tipului de cartier, se
constatã cã dezacorduri apar în special între gospodãriile
situate în cartiere formate din grupuri de case individuale.

În ceea ce priveºte utilitãþile esenþiale unui trai comod:
majoritatea gospodãriilor care trãiesc în mediul urban gãsesc
la o distanþã mai micã de 500 m de locuinþa lor un magazin
alimentar sau o farmacie ºi aproximativ o treime au în imediata
apropiere a locuinþei o unitate de învãþãmânt (ºcoalã generalã,
creºã sau grãdiniþã). Din totalul gospodãriilor urbane, aproape
o treime pot apela la o unitate sanitarã sau au la mai puþin de
500 m de locuinþã un loc de joacã special amenajat pentru
copii. Peste un sfert din gospodãrii se pot aproviziona de la o
piaþã aflatã în apropiere. În ceea ce priveºte unitãþile de
alimentaþie publicã, jumãtate dintre gospodãriile din mediul
urban au în imediata vecinãtate restaurante sau baruri.

Existenþa unui parc în apropierea locuinþei (la o
distanþã mai micã de 2 km) reprezintã o premisã a unor
condiþii de mediu favorabile, propice desfãºurãrii unor
activitãþi sportive sau de agrement. În România, majoritatea
gospodãriilor trãiesc în locuinþe aflate în apropierea unui
parc sau a unei zone verzi, dar numai aproximativ jumãtate
dintre gospodãriile care au acest privilegiu frecventeazã
zona respectivã, principalul motiv invocat pentru
justificarea nefrecventãrii parcului fiind lipsa timpului.

� În perioada iunie 2004-mai 2005, doar 4,3% dintre
gospodãrii ºi-au asigurat locuinþa.

Sectorul asigurãrilor se dezvoltã încet în România, sub
influenþa dificultãþilor financiare ale gospodãriilor, dar ºi
a lipsei de interes a populaþiei pentru acest aspect.

Gospodãriile din mediul urban sunt mai preocupate de
asigurarea locuinþei (6,2% din gospodãriile din urban au
locuinþa asiguratã, faþã de numai 1,8% dintre gospodãriile
din rural). Pentru majoritatea gospodãriilor, indiferent de
statutul ocupaþional al capului gospodãriei, cu excepþia
celor de patroni, obstacolul major în realizarea asigurãrii
locuinþei îl reprezintã lipsa resurselor financiare. În cazul
gospodãriilor de patroni care nu ºi-au asigurat locuinþa,
principalul motiv l-a constituit lipsa preocupãrii pentru
aceastã problemã (în proporþie de 54%). Locuinþele vechi
sunt asigurate în proporþie de 3%, iar cele construite dupã
anul 1989 în proporþie de aproximativ 8%.
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� Aproximativ 73% din populaþie declara o stare de
sãnãtate bunã sau foarte bunã. Una din 5 persoane considera
cã starea de sãnãtate era satisfãcãtoare ºi una din 11 aprecia
cã are o stare de sãnãtate precarã.

Majoritatea celor care au declarat cã sãnãtatea lor este
rea sau foarte rea o formeazã persoanele în vârstã, respectiv
femeile. Dintre persoanele nemulþumite de propria sãnãtate,
majoritatea sunt persoane în vârstã de 65 ani ºi peste.

Mai frecvent acuzã o stare de sãnãtate nesatisfãcãtoare
pensionarii, agricultorii ºi lucrãtorii pe cont propriu în
activitãþi neagricole.

O stare de sãnãtate rea sau foarte rea o declarã
majoritatea persoanelor suferinde de cancer, cirozã
hepaticã, care au o invaliditate, boli ale sistemului nervos,
osteoporozã, diabet ºi astm bronºic.

Una din 5 persoane suferã de o boalã cronicã,
majoritatea fiind femei. Bolile cronice afecteazã aproape
jumãtate dintre persoanele de 50 ani ºi peste, dar ºi pe cele
de 25-49 ani (una din 10 persoane care fac parte din aceastã
grupã de vârstã). Cel mai frecvent suferã de boli cronice
pensionarii, agricultorii ºi salariaþii.

Principalele boli cronice cu incidenþã mai mare asupra
populaþiei sunt cele de inimã, artroza, artrita ºi bolile
sistemului nervos. Bolile de inimã, osteoporoza, artroza,
artrita, diabetul afecteazã mai mult femeile decât bãrbaþii,
aceºtia din urmã suferind cu preponderenþã de bronºitã
cronicã sau insuficienþã respiratorie.

În general, la nivelul întregii populaþii, se poate spune
cã incidenþa bolilor cronice în anul 2005 a înregistrat o
curbã descendentã comparativ cu anul anterior: din 10.000
de persoane, 1.939 suferã de boli cronice, faþã de 2.167
persoane în anul precedent.

Frecvenþa bolnavilor de diabet la 10.000 de persoane a
crescut de 1,1 ori faþã de anul 2004, iar cea a bolnavilor de
astm bronºic ºi osteoporozã a rãmas aproape neschimbatã.

Existã însã anumite boli a cãror incidenþã se menþine
în continuare: bolile de inimã afecteazã în mare mãsurã
populaþia (931 persoane din 10.000, faþã de 922 în 2004).
Uºoare scãderi se înregistreazã la bolnavii de artrozã, artritã
ºi boli ale sistemului nervos.

Patru din 10 persoane au apelat cel puþin o datã la
serviciile unui medic în perioada decembrie 2004–mai
2005. În condiþiile sistemului actual de asigurãri de
sãnãtate, 88,2% dintre persoanele care au avut nevoie de
servicii medicale au apelat la medicul de familie.
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Specialiºtii cel mai frecvent solicitaþi au fost, în ordine,
medicii cardiologi, stomatologi, pediatri, neurologi,
ginecologi, oftalmologi etc.

Comparativ cu anul precedent, se observã un interes mai
scãzut manifestat de populaþie pentru întreþinerea sau îngrijirea
sãnãtãþii. În 2005, medicii de familie, neurologii ºi cardiologii
au fost mai solicitaþi comparativ cu anul trecut, în timp ce
cabinetele medicilor specializaþi în alte domenii au fost la fel
sau chiar mai puþin aglomerate comparativ cu anul 2004.

Distribuþia dupã vârstã a persoanelor care au avut nevoie
de serviciile unui medic în anul 2005 indicã o creºtere
evidentã a numãrului acestora odatã cu înaintarea în vârstã.

Specialitatea medicului la care persoanele apeleazã
diferã nu numai în funcþie de tipul bolii, dar ºi de vârstã ºi
sex. De exemplu, 97% dintre persoanele care au consultat
un medic pediatru au vârsta mai micã de 15 ani ºi 89%
dintre cele care au avut nevoie de consultul unui medic
ginecolog au fost femei în vârstã de 15-49 ani. Persoanele
vârstnice prezintã ponderi importante printre pacienþii
medicilor cardiologi, urologi, oftalmologi ºi neurologi.

Problemele stomatologice afecteazã toate categoriile
de populaþie, dar o frecvenþã mai mare se înregistreazã în
cazul persoanelor cu vârsta cuprinsã între 15 ºi 49 ani.

Persoane care au apelat la servicii medicale

Fumatul activ este mai frecvent în rândul bãrbaþilor, iar
fumatul pasiv afecteazã în special femeile.

De cele mai multe ori, locuinþa reprezintã locul unde se
suportã aerul viciat datoritã obiceiului de a fuma al altor
persoane. Persoanele nefumãtoare în vârstã de 25-49 ani se
intoxicã prin fumat pasiv, mai ales la locul unde îºi desfãºoarã
activitatea obiºnuitã (serviciu, ºcoalã, facultate etc.).

Analizând repartiþia persoanelor nefumãtoare dupã locul
unde sunt expuse fumatului pasiv, se observã cã numãrul
femeilor expuse fumatului pasiv în locuinþã este de 2,2 ori
mai mare decât cel al bãrbaþilor. Situaþia se explicã prin rata
de activitate mai scãzutã în cazul femeilor, cât ºi prin faptul
cã majoritatea fumãtorilor activi o formeazã bãrbaþii.

� Consumul de bãuturi, în special consumul de bãuturi
alcoolice, are un efect deosebit asupra stãrii de sãnãtate a
persoanelor.

În general, majoritatea populaþiei consumã cel puþin o
datã pe sãptãmânã bãuturi rãcoritoare ºi apã mineralã, iar
berea este preferatã de circa 40% dintre persoane.

Vinul este consumat în mod obiºnuit de aproape un
sfert dintre persoane, iar una din 7 persoane consumã în
mod frecvent bãuturi alcoolice tari.

Existã diferenþe semnificative pe sexe în ceea ce
priveºte consumul de bãuturi: de exemplu, peste jumãtate
din numãrul bãrbaþilor consumã bere cel puþin sãptãmânal,
produs care este consumat de un sfert din totalul femeilor.
Numãrul bãrbaþilor consumatori obiºnuiþi ai bãuturilor
alcoolice tari este de 5,4 ori mai mare decât cel al femeilor.

Comparativ cu anul 2004, se observã tendinþa creºterii
consumului de bãuturi, indiferent de categoria acestora,
cu preponderenþã în mediul urban. Ponderea persoanelor
consumatoare de bere a crescut cu 1,4 puncte procentuale
faþã de anul precedent, ajungând la 40,2%.

Consumul de bãuturi este diferenþiat ºi în funcþie de
mediul de rezidenþã. Astfel, dacã apa mineralã, bãuturile
rãcoritoare ºi berea sunt consumate preponderent de
persoanele din mediul urban, vinul ºi bãuturile alcoolice
tari au mai mulþi consumatori în mediul rural.

Consumatorii obiºnuiþi de bãuturi alcoolice tari reprezintã
14% din totalul populaþiei þãrii, majoritatea declarând
consumul a 1-2 pahare de bãuturi alcoolice tari pe sãptãmânã.

� Majoritatea persoanelor de 15 ani ºi peste sunt
persoane ocupate. Pe sexe, structura este diferitã, în sensul
cã frecvenþa femeilor ocupate este mai micã decât a
bãrbaþilor (44,2% faþã de 58,9%).

Majoritatea persoanelor ocupate o formeazã bãrbaþii,
femeile deþinând o pondere mai redusã. Din punct de vedere al
vârstei, preponderente sunt persoanele de 25-49 ani. Aproape
un sfert din populaþia ocupatã o reprezintã persoanele de 50 ani
ºi peste ºi una din 10 este un tânãr cu vârsta de pânã la 25 ani.

Douã treimi dintre persoanele ocupate lucreazã în unitãþi
aparþinând formei de proprietate privatã, 22,7% sunt angajate
în unitãþi de stat ºi 7,9% aparþin formei de proprietate publicã
de interes naþional ºi local; 3,3% din totalul persoanelor ocupate
activeazã în unitãþi cu alte forme de proprietate (mixtã etc.).
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Un factor important în prevenirea îmbolnãvirilor îl
reprezintã controalele periodice ºi efectuarea unor analize
cu caracter preventiv. Rezultatele anchetei aratã cã 24,8%
din întreaga populaþie a efectuat astfel de controale în
perioada menþionatã, cu 0,7 puncte procentuale mai puþin
decât în aceeaºi perioadã din 2004, femeile ºi, respectiv,
persoanele din mediul urban reprezentând majoritatea.

� Doar 9% din populaþie desfãºoarã activitãþi fizice pentru
întreþinerea sãnãtãþii. Dintre aceste persoane, 60,8%
practicã ocazional activitãþi fizice, 32,6% sãptãmânal ºi 6,6%
o datã pe lunã. Comparând datele din anul 2005 privind
preocuparea pentru întreþinerea sãnãtãþii prin practicarea
unor activitãþi fizice cu cele din anul precedent, se constatã
o scãdere a ponderii persoanelor care au realizat sãptãmânal
acest tip de exerciþii cu 2,7 puncte procentuale.

� Fumatul pasiv este considerat la fel de dãunãtor ca ºi
fumatul activ. Din totalul persoanelor înregistrate, 5% au
declarat cã sunt nevoite sã-ºi desfãºoare activitatea
cotidianã în încãperi în care se fumeazã în mod frecvent.
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Persoane ocupate, dupã forma de proprietate de numãrul de ore lucrate este relativ redusã. O pondere mai
mare a persoanelor nemulþumite de venitul obþinut la locul de
muncã se întâlneºte printre cele care lucreazã în unitãþi
cooperatiste ºi private, iar ponderea celor nemulþumite de
siguranþa postului este cea mai ridicatã între persoanele ocupate
în unitãþi aparþinând sectorului privat, mixt ºi cooperatist.

Cel mai frecvent ºi-au suplimentat veniturile desfãºurând
activitãþi secundare persoanele care au nivel de instruire
profesional, liceal ºi gimnazial. O persoanã cu studii liceale
din 3 a desfãºurat o activitate secundarã aducãtoare de venit
suplimentar.

Persoane care au obþinut venituri din activitãþi secundare
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Structura pe grupe de vârstã a populaþiei ocupate, dupã
forma de proprietate a locului de muncã, aratã cã persoanele
de 25-49 ani reprezintã în jur de 77% din populaþia ocupatã
în unitãþi de stat. O pondere ridicatã a persoanelor cu vârsta de
50 ani ºi peste, comparativ cu celelalte forme de proprietate,
se înregistreazã în sectorul privat (26%). Ponderea tinerilor
variazã între 3% din populaþia ocupatã în unitãþi din sectorul
de stat, 11% în sectorul privat ºi 15% în sectorul mixt.

Analizând modalitatea de organizare a timpului de lucru,
se constatã cã în jur de 72% dintre persoanele ocupate îºi
desfãºoarã activitatea numai în zilele lucrãtoare (de luni pânã
vineri) ºi mai mult de un sfert dintre ele au program variabil.

În ceea ce priveºte specificul organizãrii timpului de
lucru, nu existã diferenþe semnificative între sexe.

Majoritatea persoanelor ocupate din sectorul de stat ºi din
unitãþi publice de interes naþional ºi local îºi desfãºoarã
activitatea doar în zilele lucrãtoare. În unitãþile private, de acest
program beneficiazã, de asemenea, majoritatea persoanelor,
dar aici se evidenþiazã ºi ponderea ridicatã a celor care lucreazã
cu orar variabil, precum ºi sâmbãta/duminica.

Din totalul persoanelor ocupate, salariaþii reprezintã
douã treimi. Marea majoritate a acestor persoane au fost
angajate pe baza unui contract pe duratã nedeterminatã, o
micã parte (5%) au avut contract pe duratã determinatã,
celelalte forme având o reprezentare puþin semnificativã.

În unitãþile proprietate de stat predominã forma de angajare
pe baza contractului de muncã pe duratã nedeterminatã. În
unitãþile proprietate privatã, persoanele cu contract de muncã
pe perioadã determinatã deþin o pondere de 5,4%.

�  Rezultatele anchetei au evidenþiat existenþa
fenomenului subocupãrii invizibile, care se referã la
desfãºurarea unor activitãþi inferioare nivelului de instruire.

Comparativ cu anul 2004, în 2005 se observã scãderea
ponderii persoanelor ce se declarã supracalificate faþã de
specificul muncii efectuate. Creºtere de 3 puncte procentuale
s-a observat în cadrul grupei membri ai corpului legislativ,
executivului ºi conducãtorilor de unitãþi economice ºi sociale,
iar de 1 punct procentual la funcþionarii administrativi ºi la
muncitorii-meseriaºi. Scãderi ale acestei ponderi au întregistrat
agricultorii, tehnicienii, maiºtrii asimilaþi.

Conform aprecierii, unitãþile de stat ºi unitãþile publice de
interes naþional ºi local conferã o oarecare siguranþã a locului
de muncã ºi un program de lucru convenabil, ponderea
persoanelor nemulþumite de siguranþa postului ºi, respectiv,

Una din 14 persoane ocupate tinere (sub 25 ani) considerã
cã au nevoie sã desfãºoare activitãþi secundare care sã le
aducã venituri suplimentare, ponderea reducându-se la
aproximativ 22% în cazul persoanelor de 50 ani ºi peste.
Bãrbaþii reprezintã aproape douã treimi dintre persoanele
care doresc sã-ºi gãseascã o sursã de venit suplimentarã.

Nevoia unor venituri mai mari este perceputã în
proporþii diferite de persoanele care locuiesc în oraºe (25%),
faþã de cele din mediul rural (75%).

� Ancheta a urmãrit 3 categorii de relaþii sociale: cu
rudele cele mai apropiate (pãrinþi ºi copii) care nu fac parte
din gospodãria persoanei intervievate, cu prietenii ºi cu
cei mai apropiaþi vecini (din punct de vedere al distanþei).

Rude care fac parte dintr-o altã gospodãrie au 44%
dintre persoane.

Circa o treime dintre copii îºi viziteazã pãrinþii zilnic,
sãptãmânal sau lunar, dar frecvenþe mai mari se înregistreazã în
cazul pãrinþilor care îºi viziteazã copiii. Din totalul persoanelor
care au copii în alte gospodãrii, doar 4% îi viziteazã rar sau niciodatã.

În general, majoritatea persoanelor îºi viziteazã în egalã
mãsurã pãrinþii, excepþie fãcând ºomerii, pentru care se
întregistreazã o diferenþã de 5 puncte procentuale în
favoarea celor care îºi viziteazã frecvent mamele, faþã de
cei care îºi viziteazã frecvent taþii. Patronii ºi salariaþii
sunt categoriile de persoane care îºi viziteazã cu cea mai
mare intensitate copiii aflaþi în alte gospodãrii.

Marea majoritate a persoanelor de 7 ani ºi peste considerã cã
existã cel puþin o persoanã cãreia îi pot atribui calitatea de prieten.

� Participarea la viaþa asociativã, la activitãþile unui club,
ale unei asociaþii sau ale unui grup a reprezentat o preocupare
pentru aproximativ 6% dintre persoanele de 7 ani ºi peste.
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Circa o treime dintre aceste persoane participã la activitãþile
unor asociaþii de locatari/proprietari, 29% la activitãþile unui club
sportiv ºi 18% activeazã pe lângã biserici, contribuind la diferite
acþiuni benevole cu scopuri caritabile, sociale sau culturale.

Participarea la viaþa asociativã este influenþatã foarte
mult de vârsta persoanelor. Cluburile sportive sunt cele care
atrag copiii ºi tinerii, evident datoritã caracteristicilor vârstei,
în timp ce participarea la diferitele activitãþi ale asociaþiilor
de locatari/proprietari este o preocupare pentru persoanele
mature. Printre membrii asociaþiilor religioase, cea mai mare
pondere o deþin persoanele de 50 de ani ºi peste.

Peste o treime din populaþia în vârstã de 7 ani ºi peste
prezintã preocupãri pentru viaþa spiritualã. Dintre aceºtia,
mai mult de jumãtate merg la bisericã numai cu ocazia
marilor sãrbãtori religioase sau a anumitor evenimente.

În mediul rural, unde comunitãþile ºi obiceiurile religioase
sunt mai bine statornicite, ponderea persoanelor care merg la
bisericã ºi frecvenþa participãrilor sunt mai mari decât în urban.

Pentru bãrbaþi, frecventarea lãcaºurilor de cult este
motivatã cel mai adesea de sãrbãtorile religioase sau
anumite evenimente familiale, femeile însã sunt atrase
într-o mãsurã mai ridicatã de viaþa religioasã.

� Gradul de siguranþã oferit de cartierul sau zona în care
se aflã locuinþa constituie o componentã importantã a
condiþiilor de viaþã civilizatã. Una din 10 persoane de 7 ani ºi
peste declarã cã nu se simte în siguranþã în cartierul sau zona
în care locuieºte. Dintre acestea, mai puþin de un sfert afirmã
cã au în mod permanent acest sentiment de nesiguranþã. În
aglomerãrile urbane ponderea persoanelor care nu se considerã
în siguranþã este mai mare decât în zonele rurale.

Dintre persoanele de sex masculin de 7 ani ºi peste,
majoritatea apreciazã cã zona în care locuiesc oferã
siguranþã. În cazul persoanelor de sex feminin aceastã
pondere este cu 4,5 puncte procentuale mai micã.

Principalele incidente evidenþiate de anchetã, cu care
s-a confruntat populaþia de 7 ani ºi peste, au fost furturile,
agresiunile ºi escrocheriile.

Pe medii de rezidenþã, se înregistreazã urmãtoarele
modificãri faþã de anul 2004: în urban a crescut ponderea
furturilor (cu 4,9%), iar în rural s-a înregistrat creºterea
ponderilor escrocheriilor (cu 10,6%).

Victime de 7 ani ºi peste, dupã tipul incidentului suferit
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Vârsta autorilor este un element important în
cunoaºterea fenomenului infracþional. Se constatã cã cei
mai mulþi dintre autorii despre care se cunosc informaþii au
vârsta cuprinsã între 18 ºi 49 ani, aceºtia producând
jumãtate dintre incidentele la care victimele au putut face
declaraþii privind vârsta autorilor. Este îngrijorãtor cã mai
mult de o treime dintre delictele despre care victimele au
dat informaþii au fost produse de persoane minore.

Din totalul incidentelor, 14% au fost produse de
persoane din anturajul victimelor (rude, vecini, colegi,
membri ai familiei etc.). Dacã pentru 79% dintre furturi
victimele nu au furnizat nicio informaþie privind relaþia
lor cu autorul/autorii, circa 67% dintre escrocherii au fost
produse de persoane cunoscute.

Mai mult de un sfert dintre incidente s-au petrecut fãrã
ca autorii sã fie înarmaþi. În cazul furturilor, circa 1% din
persoane au fost ameninþate cu o armã. Numãrul persoanelor
spitalizate în urma agresiunilor a crescut faþã de anul trecut.

Este interesant de notat cã atitudinea cetãþenilor care au
asistat la evenimente este în general pasivã, neintervenind
în apãrarea victimelor în cazul în care au observat incidentele
respective, 9 din 10 victime neprimind niciun fel de ajutor.
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Victime ale agresiunilor au fost mai frecvent
agricultorii (17 la 10.000 de persoane) ºi elevii ºi studenþii
(14 la 10.000 de persoane).

Categoriile cele mai expuse escrocheriilor au fost
pensionarii (7 la 10.000 de persoane).

În ceea ce priveºte autorii incidentelor, trei sferturi dintre
victime nu au putut furniza nicio informaþie privind vârsta
acestora ºi nu au indicat numãrul autorilor.

Victime de 7 ani ºi peste, dupã vârsta autorilor incidentelor

Pentru toate persoanele existã riscul sã devinã victimele
unui incident nedorit, dar se pare cã cele aflate în grupa de
vârstã de 65 de ani ºi peste sunt mai frecvent expuse furturilor,
aceastã infracþiune fiind, de altfel, ºi cea mai rãspânditã.


