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PARTICULARITĂȚI REGIONALE ALE SĂRĂCIEI RURALE
ÎN ROMÂNIA
Sărăcia se află pe lista celor mai importante provocări cu care se confruntă umanitatea la nivel
global. Prin urmare, a dezbate despre sărăcie atât la nivel teoretic, cât și faptic, este de un real folos în
încercarea de a lupta contra sa, cu atât mai mult cu cât afectează atât persoanele incluse în această
categorie, cât și comunitatea din care fac parte, cu grave efecte asupra societății în ansamblul ei. În acest
context, utilizând analiza multivariată a datelor, ne propunem să analizăm caracteristicile sărăciei în
România prin gruparea regiunilor în funcţie de indicatorii specifici acesteia, delimitând spaţiul urban de
cel rural, dar şi prin evidenţierea profilurilor pe niveluri de sărăcie. Acest demers va facilita conturarea
unei imagini clare legate de particularităţile regionale ale sărăciei, cu accent pe mediul rural, cu potenţială
utilitate şi în proiectarea politicilor sustenabilităţii.
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REGIONAL PARTICULARITIES OF RURAL POVERTY
IN ROMANIA
Poverty is on the list of the most important challenges facing humanity globally. Therefore,
discussing poverty, both theoretically and factually, is of real use in trying to fight against it, the more so
as it affects both the persons included in this category and the community they are part of, with serious
effects on society as a whole. In this context, using the multivariate data analysis, we propose to analyze
the characteristics of poverty in Romania by grouping the regions according to its specific indicators,
delimiting the urban space from the rural one, but also by highlighting profiles on poverty levels. This
will make it easier to draw a clear picture of the regional peculiarities of poverty, with an emphasis on
rural areas, with potential utility in the design of sustainability policies.
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