DIRECŢIA DE COMUNICARE
Telefon: 021.318.18.24 int. 2268
e-mail: bogdan.patarlageanu@insse.ro

Comunicat de presă
Pentru a marca Ziua Mondială a Alimentației, sărbătorită anual la 16 octombrie de
majoritatea țărilor lumii începând din anul 1981, Institutul Național de Statistică pune la
dispoziția publicului câteva aspecte relevante privind nivelul și structura consumului
alimentar al locuitorilor României în anul 2018, așa cum rezultă acestea din cercetarea
Ancheta Bugetelor de Familie privind veniturile și consumurile populației.
Consumul principalelor produse alimentare
Cantitățile de alimente consumate de o persoană reflectă efectul complexului de factori de
influență la nivelul gospodăriei: mărimea veniturilor, dimensiunea gospodăriei, numărul
copiilor, mediul de rezidență etc.
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Pâinea și produsele de franzelărie reprezintă unul din alimentele de bază pentru toate
categoriile de gospodării analizate. Pe ansamblul gospodăriilor, în anul 2018, consumul
mediu lunar a fost de 8.00 kg (8,20kg/persoană in anul 2017), însemnând anual
96,5kg/persoană (98,4 kg/persoană în 2017).
Consumul mediu lunar de carne proaspătă pe o persoană a fost, în anul 2018 de 3,60
kg/personă, în creștere față de anul 2017. Împreună cu preparatele din carne, acesta
se ridică la 4,84 kg/persoană lunar, în creștere față de anul anterior cu 0,09kg/persoană
lunar, ceea ce înseamnă un consum mediu anual de 58,07kg/persoană.
Consumul de lapte a fost, în anul 2018, în medie lunar, de 5,63 litri/persoană
(5,77litri/persoană în 2017). În anul 2018, nivelul cel mai înalt s-a înregistrat în
gospodăriile de pensionari (6,21litri/persoană în 2017 și 6,08litri/persoană în 2018), iar
cel mai scăzut în cele de șomeri (4,12 litri/persoană în 2017 și 4,26litri/persoană în
2018).
Consumul de brânzeturi și smântână este mai ridicat la gospodăriile de pensionari
(1,66kg/persoană) și mai scăzut la cele de șomeri (1,08kg/persoană). Nivelul
consumului de brânzeturi și smântână este diferențiat mai mult în funcție de numărul
persoanelor din gospodărie, cel mai înalt înregistrându-se la gospodăriile formate dintro singură persoană (2,24kg/persoană).
Cartoful este un aliment care se consumă în cantități relativ apropiate în toate
categoriile de gospodării. Pe ansamblul gospodăriilor, în anul 2018, consumul mediu
lunar pe o persoană a fost de 3,02kg. Lucrătorii pe cont propriu și pensionarii depășesc
ușor acest nivel, consumul cel mai scăzut înregistrîndu-se în gospodăriile de agricultori,
șomeri și salariați.
Consumul de legume și conserve din legume a fost, în anul 2018, de 8,08kg, în medie
lunar pe o persoană, în creștere față de anul anterior cu 0,09kg/persoană. Ca și în cazul
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consumului de cartofi, consumul de legume se diferențiază cel mai mult în funcție de
mărimea și componența gospodăriei. Consumul cel mai mare s-a înregistrat în
gospodăriile formate dintr-o singură persoană (12,35kg/persoană) și în gospodăriile fără
copii (9,07kg/persoană), iar cel mai mic în gospodăriile cu 4 și mai mulți copii
(5,01kg/persoană) și, respectiv, în cele compuse din 6 și mai multe persoane
(5,65kg/persoană)
Consumul de fructe este de nivel relativ scăzut, pe ansamblul gospodăriilor, consumul
mediu lunar pe o persoană fiind de 4,03kg în anul 2018 și 3,90 kg în anul 2017.

În sinteză, diferențele în ceea ce privește nivelul consumului principalelor alimente sunt
determinate, în ordine, de mărimea gospodăriilor, de numărul copiilor sub 18 ani și de mărimea
venitului. Mediul de rezidență imprimă un anumit specific, derivat, în principal, din modalitățile
de acoperire a nevoilor, dar diferențele cantitative sunt mai puțin evidente.
Cercetarea statistică trimestrială continuă privind Ancheta Bugetelor de Familie, ale cărui
rezultate sunt publicate anual în lucrarea „Coordonate ale nivelului de trai în România”, relevă,
de altfel, o multitudine de alte aspecte de interes privind consumul alimentar din țara noastră.
Publicația poate fi consultată la biblioteca de la sediul institutului din bdul Libertății nr 16,
sector 5 București sau pe site la link-ul de mai jos:
http://www.insse.ro/cms/ro/content/coordonate-ale-nivelului-de-trai-%C3%AEn-rom%C3%A2niaveniturile-%C5%9Fi-consumul-popula%C5%A3iei-%C3%AEn-anul-2018

