România în UE
RO

Procent din
suprafaţa UE

5,3%

238 400 km2

Densitatea
populației
(locuitori/
km2)
PIB/locuitor

Procent din
populaţia UE

84

Procent din
PIB-ul UE

3,8%

19,5 milioane locuitori

1,2%

30 000 €
9 500 €
RO

Romania are cei mai
mulți proprietari de
locuințe din UE
(96,8%).

Ştiaţi că...

% Exporturi de mărfuri % Importuri de mărfuri

24%
76%

UE

România este pe
locul 2 în UE ca
procent de studenți
de sex feminin în
IT&C (30,9%) și ca
procent de femei
specialiști angajați
în IT&C (25,7%).
România are cea mai
mică vârsta medie la
prima căsătorie pentru
femei (27,0 ani) și a treia
cea mai mică pentru
bărbați (30,4 ani).

Rata de ocupare, masculin

24%

RO

UE

România este al treilea
stat membru în UE ca
independenţă
energetică.

România este pe locul 1 în
UE la producţia de semințe
de floarea-soarelui,
prune și nuci.

77,3

78,0

Rata de ocupare, feminin

60,2

66,5

în UE

76%

118

în afara UE

RO

UE

RO

UE

România în EU
Cu ocazia Președinției României la Consiliul Uniunii Europene
(începând cu 1 ianuarie 2019), Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii
Europene, publică câțiva indicatori și grafice pentru a prezenta
România în comparație cu Uniunea Europeană

Indicator
Economie
Deficit/Surplus public (% din PIB)
Datoria publică (% din PIB)
PIB/locuitor în PPS (EU = 100)
Ponderea taxelor în PIB
Rata anuală a inflației (%)
Investiții (formarea brută de capital fix % din PIB)
Ponderea producției în economie (valoarea adăugată a producției în % din PIB)
Populaţie şi protecţie socială
% Populaţie de 65 ani şi peste
% Populaţie sub 15 ani
Rata de fertilitate (număr de copii/ femeie)
Rata şomajului (total)
Rata şomajului (mai puţin de 25 ani)
Rata riscului de saracie sau excluziune sociala (% din populaţie)
Educaţie
Absolvenţi în învăţământul superior- total (%, persoane 30-34 ani)
Absolvenţi în învăţământul superior-feminin (%, persoane 30-34 ani)
Absolvenţi în învăţământul superior-masculin (%, persoane 30-34 ani)
Rata abandonului în învăţământul preuniversitar (%, persoane 18-24 ani)
Cercetare - Dezvoltare si Inovaţie
Cheltuieli din activitatea de cercetare-dezvoltare (% din PIB)
Persoane care au efectuat o achiziție online (%, persoane 16-74 ani)
Salariați în producția de înaltă şi medie tehnologie (%)
Mediu & Energie
Emisiile de gaze cu efect de seră, inclusiv aviația internațională și emisiile indirecte de CO2
(% în scădere din 1990) – Sursă: EEA
% Energie regenerabilă în consumul final energetic
Gradul de dependenţă energetică (% importuri în consumul energetic)

Ianuarie 2019
România

EU

-2,9
35,1
63
25,8
3,2
22,4
20,1

-1,0
81,6
100
40,2
2,0
20,2
14,7

17,8
15,6
1,64
3,9
16,2
35,7

19,4
15,6
1,60
6,7
15,2
22,5

26,3
28,9
23,9
18,1

39,9
44,9
34,9
10,6

0,5
20
5,9

2,07
60
5,8

-54,18

-22,36

25,0
22,3

17,0
53,6
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Publicat de Eurostat – Biroul de presă
Tel: +352-4301-33 444
eurostat-pressoffice@ec.europa.eu

ec.europa.eu/eurostat
@EU_Eurostat
/EurostatStatistics

Eurostat - Contact jurnalişti
Tel: +352-4301-33 408
eurostat-mediasupport@ec.europa.eu

