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COMUNICAT DE PRESĂ
În fiecare an, la 1 octombrie, statele lumii sărbătoresc „Ziua
Internațională a Persoanelor Vârstnice” stabilită printr-o Hotărâre a Adunării
Generale a Națiunilor Unite adoptată la 14 decembrie 1990.
Marcată pentru prima oară în 1991, această sărbătoare este un semn de
recunoaștere a aportului important pe care persoanele vârstnice îl au la
dezvoltarea economico-socială a țărilor, evenimentul consemnând o nouă
viziune asupra rolului pe care aceste persoane îl joacă în viața societății, prin
implicarea lor atât în educarea tinerelor generații, cât și, efectiv, la asigurarea
bunăstării economice a gospodăriilor din care fac parte.
Cu ocazia sărbătoririi acestei zile, Institutul Național de Statistică pune
la dispoziția publicului câteva informații referitoare la persoanele de 65 de ani
și peste.
• La 1 ianuarie 2018, persoanele în vârstă de 65 de ani și peste erau în
România în număr de 3.559.957 reprezentând 18% din populația rezidentă
a țării (19.523.621). Dintre vârstnicii existenți bărbații însumau 1.433.412
(15% din totalul bărbaților rezidenți în România de 9.543.228 persoane),
iar femeile 2.117.495 (21% din totalul femeilor rezidente în România de
9.980.393 persoane).
• În plan teritorial, regiunea cu cei mai numeroși vârstnici, raportat la totalul
populației rezidente sunt Sud-Muntenia Și Sud-Vest-Oltenia (peste 20%
din total), urmate de Nord-Est (17,8%), Centru (17,7%) și Nord Vest
(17%), cea mai “tânără” fiind regiunea București-Ilfov (15,9%).

B-dul Libertăţii 16, sector 5, Bucureşti. Tel: 021.318.18.24; 021.318.18.42. Fax: 021.312.48.75 / 021.318.18.51 / 318.18.73. www.insse.ro

• Vârsta mediană 1 și vârsta medie 2, doi indicatori care sunt relevanți pentru
a arăta gradul de îmbătrânire a populației unei țări plasează România sub
nivelul Uniunii Europene, deși în ultimii 15 ani aceștia s-au aflat în
continuă creștere. Astfel:
Vârsta mediană a populației rezidente la 1 ianuarie 2018
Anul
2003
2017
2018

Uniunea Europeană
38,9
42,8
-

-

ani-

România
35,3
41,8
42,2

Vârsta medie a populației rezidente la 1 ianuarie 2018
Anul
2003
2017
2018

Uniunea Europeană
39,8
42,5
-

-

ani -

România
37,8
41,7
41,9

• Indicele de îmbătrânire demografică 3 a populaţiei rezidente la 1 ianuarie
2018 a fost de 116.9 persoane vârstnice la 100 persoane tinere.
• Structura gospodăriilor realizată în funcţie de statutul ocupaţional al
capului gospodăriei arată că cele mai numeroase categorii sunt cele de
pensionari (43,9%) şi de salariaţi (38,4).
• Structura după vârsta capului gospodăriei plasează pe locul doi
gospodăriile conduse de cele cu cap de gospodărie în vârstă de 65 ani şi
peste (34,6%), pe primul loc plasîndu-se cele în vârstă de 25-49 ani
(36,8%).
• In anul 2017, din totalul de 5.228 mii de pensionari 3.971 mii erau
pensionari de asigurări sociale pentru limita de vârstă.

Vârsta mediană este un indicator ce împarte populația unei țări în două părți egale, vârsta mediană fiind acea
valoare de mijloc.
2
Vârsta medie a populației reprezintă media vărstelor unei populații, prin vârsta înțelegând variabila demografică
continua ce exprimă timpul scurs de la data nașterii unei personae până la un anumit moment de observare.
3
Datele sunt provizorii; urmează a fi revizuite până la sfârşitul anului 2018.
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