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INCLUZIUNE SOCIALĂ, DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI EVOLUȚIA 

SĂRĂCIEI RURALE ÎN ROMÂNIA 
 

Scopul prezentei lucrări este de a realiza o radiografie asupra nivelului de sărăcie din mediul 

rural din România în contextul îndeplinirii obiectivelor strategice ale Uniunii Europene în ceea ce 

priveşte incluziunea socială şi dezvoltarea sustenabilă. 

În România aproximativ 9,1 milioane de locuitori (46%) din populaţia ţării este concentrată în 

spaţiul rural, unde trăiesc aproape trei sfert din populaţia săracă a ţării. Ponderea persoanelor expuse 

riscului de sărăcie sau de excluziune socială, la nivel naţional, în anul 2015, era de 37,4% din total 

populaţie, România fiind depăşită doar de Bulgaria, cu 41,3%, în timp ce media UE-28 se situa la 

23,8%. Sărăcia în zonele rurale este datorată, în principal, productivităţii agricole scăzute şi 

oportunităţilor reduse de angajare în alte sfere în afara sectorului agricol. Dezvoltarea zonelor rurale şi 

reducerea nivelului ridicat al sărăciei din aceste zone se poate realiza prin programe de stimulare şi 

susţinere a dezvoltării economiei sociale rurale și dezvoltarea capitalului uman. 

 

Cuvinte cheie: sărăcie rurală, excluziune socială, dezvoltare durabilă, persoane aflate în prag 

de sărăcie, direcții strategice.  
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SOCIAL INCLUSION, SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND 

EVOLUTION OF RURAL POVERTY IN ROMANIA 
 

This paper aims at providing a radiography on rural poverty in Romania in the context of 

achieving the EU strategic objectives in terms of social inclusion and sustainable development. 

In Romania, 9.1 millions of inhabitants (46%) of the country population are living in the rural 

areas, where almost three quarters of the country's poor population are found. The percentage of 

persons at risk of poverty or social exclusion at national level in 2015 was 37.4% of total population, 

Romania being surpassed only by Bulgaria, with 41.3%, while the EU-28 average stood at 23.8%. 

Poverty in rural areas is due mainly to the low agricultural productivity and low employment 

opportunities in other areas outside the agricultural sector. Rural areas development and poverty 

alleviation in these areas can be achieved only through stimulating and supporting programs for rural 

social economy and human capital development.  
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