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INS: 65,6% dintre gospodarii au calculator
acasa si 68,6% au acces la internet
Ponderea gospodariilor care au calculator acasa a fost de 65,6%, in anul 2017,
iar a celor care au acces la reteaua de internet acasa a fost de 68,6%, arata
datele Institutului National de Statistica (INS) remise luni AGERPRES.
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Potrivit rezultatelor anchetei privind accesul populatiei la tehnologia informatiilor si comunicatiilor
in gospodarii, in functie de mediul de rezidenta s-au inregistrat diferente in ceea ce priveste
dotarea gospodariilor cu calculator. Astfel, daca dintre gospodariile din mediul urban 75,9% sunt
dotate cu calculator acasa, in randul gospodariilor din mediul rural proportia acestora este de
numai 51,9%.
Din analiza in profil teritorial a inzestrarii cu calculatoare a gospodariilor nu se remarca diferente
prea mari intre regiuni, ponderea acestora situandu-se intre 50% si 70% din numarul total de
gospodarii din fiecare regiune, cu exceptia regiunilor Bucuresti-Ilfov (82,6%), Vest (73,2%) si
Nord-Vest (72%). Ponderile cele mai mici s-au inregistrat in regiunile Nord-Est (57,8%) si SudMuntenia (58,6%).
in anul 2017, din totalul persoanelor cu varsta cuprinsa intre 16 si 74 ani, 72,5% au folosit cel
putin o data un calculator.
Pe medii de rezidenta, frecventa utilizarii calculatoarelor inregistreaza diferente semnificative in
mediul urban fata de cel rural, astfel numarul de persoane care folosesc calculatorul in mediul

urban este de aproape 1,7 ori mai mare fata de cel al utilizatorilor din mediul rural.
Proportia barbatilor utilizatori de calculatoare este putin mai mare decat cea a femeilor, 73,8%
fata de 71,3%. Ponderile persoanelor care utilizeaza calculatorul au un trend descendent la o
analiza pe grupe de varsta, in sensul ca majoritatea persoanelor tinere din grupa de varsta 16-34
ani (91,5%) folosesc calculatorul, in timp ce doar 44,8% dintre persoanele cu varsta cuprinsa
intre 55 si 74 ani au utilizat calculatorul.
Potrivit rezultatelor anchetei privind accesul populatiei la tehnologia informatiilor si comunicatiilor
in gospodarii, in anul 2017, mai mult de doua din trei gospodarii din Romania (68,6%) au acces la
reteaua de internet de acasa. Fata de anul 2016, ponderea gospodariilor cu acces la internet a
crescut cu 3,6 puncte procentuale.
in profil teritorial, la nivelul anului 2017, conectarea la internet a fost mai raspandita in cadrul
gospodariilor din regiunea Bucuresti-Ilfov (peste 4 din 5 gospodarii aveau acces la internet de
acasa), urmata de regiunile Vest si Nord-Vest. Cele mai mici ponderi ale gospodariilor cu
conectare la internet sunt inregistrate de regiunile Sud-Muntenia (63,3%) si Nord-Est (61,3%).
Tipurile de conexiune folosite la accesarea internetului de acasa sunt in proportie de 87,5%
conexiunile broadband fixe (conexiunile de banda larga fixe), urmate la mare distanta de
conexiunile broadband mobile (48,1%) si de conexiunile narrowband (9,4%).
Din totalul persoanelor cu varsta cuprinsa intre 16 si 74 ani, proportia celor care au folosit
vreodata internetul a fost de 73,5%, din care 86,8% in ultimele 3 luni. Dintre utilizatorii curenti,
73,3% folosesc internetul cu frecventa zilnica sau aproape zilnica.
Pe regiuni de dezvoltare, ponderea persoanelor care au utilizat internetul a fost de 87,3% in
regiunea Bucuresti — Ilfov, cel mai ridicat procent din tara, urmata de regiunea Vest cu 82,3%. La
distanta considerabila, urmeaza regiunile Nord — Vest (76%), Centru (73,2%), Sud-Vest Oltenia
(70,4%), iar celelalte regiuni prezinta proportii de sub 70%.
Proportia barbatilor care folosesc sau au folosit vreodata internetul este putin mai mare decat cea
a femeilor: 74,8% fata de 72,1%.
Ponderile persoanelor care utilizeaza internetul au un trend descendent la o analiza pe grupe de
varsta, in sensul ca majoritatea persoanelor din grupa de varsta 16-34 ani (93,5%) folosesc
internetul, iar procentul scade cu inaintarea in varsta. Ponderea persoanelor cu varsta cuprinsa
intre 55 si 74 ani a ajuns la doar 44%.
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