
SOPHIA KEHYS S.R.L.   
Cui 24582666  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  

 
 

Strategia Energetica a Orașului Rovinari Județul Gorj  
 

Perioada de programare:  2021 – 2027 
 
 

 

 

 
Versiunea se va supune dezbaterii publice  

   
  

 
 

Versiunea 1  
2022  



Strategia Energetica a Orașului Rovinari Județul Gorj  
Perioada 2021 – 2027 

 

1 
 

1.Conținut:  
Conținutul prezentului document este prezentat in următorul tabel : 
Denumire capitol Pagina 
1 Conținut 1 
2 Listă acronime 2 
3 Scurta prezentare  6 
 3.1. Premise – punctul de plecare al prezentului demers  6 
 3.2. Instrumentul TRACE 7 
 3.3. Oportunități – specifice dezvoltării energetice   8 
 3.4. Amenințări majore – criza energetica  10 
 3.5. Frontierele teritoriului investigat  12 
 3.6. Sinteza constatărilor  13 
 3.7. Perspective statistice  24 
 3.7.1. Analiza multianuala 2007-2014  si 2014-2020 24 
 3.7.1.1. ORAS ROVINARI - Imagine statistica pentru anul 2007 24 
 3.7.1.2. ORAS ROVINARI - Imagine statistica pentru anul 2008 34 
 3.7.1.3. ORAS ROVINARI - Imagine statistica pentru anul 2009 61 
 3.7.1.4. ORAS ROVINARI – Imagine statistica pentru anul 2010 88 
 3.7.1.5. ORAS ROVINARI - Imagine statistica pentru anul 2011 118 
 3.7.1.6. ORAS ROVINARI - Imagine statistica pentru anul 2012 145 
 3.7.1.7. ORAS ROVINARI - Imagine statistica pentru anul 2013 175 
 3.7.1.8. ORAS ROVINARI - Imagine statistica pentru anul 2014 207 
 3.7.1.9. ORAS ROVINARI - Imagine statistica pentru anul 2015 242 
 3.7.1.10. ORAS ROVINARI - Imagine statistica pentru anul 2016 277 
 3.7.1.11. ORAS ROVINARI - Imagine statistica pentru anul 2017 313 
 3.7.1.12. ORAS ROVINARI - Imagine statistica pentru anul 2018 351 
 3.7.1.13. ORAS ROVINARI - Imagine statistica pentru anul 2019 383 
 3.7.1.14. ORAS ROVINARI - Imagine statistica pentru anul 2020 417 
 3.7.2. Analiza sectoriala multianuală  2007-2014  si 2014-2020 455 
 3.7.2.1. Sectorul agricultura silvicultura 455 
 3.7.2.2. Sectorul Deșeuri si protecția mediului  458 
 3.7.2.3. Sectorul Forța de munca  460 
 3.7.2.4. Sectorul Echipare teritoriala 471 
 3.8. Oportunități de finanțare  473 
 3.8.1. PR OSR 1 - Creșterea capacității de CDI(Cercetare, dezvoltare 

și inovare) 
475 

 3.8.2. PR OSR 2 - Accelerarea transformării digitale a economiei 
regionale și a domeniilor de interes public 

480 

 3.8.3. PR OSR 3 - Reducerea emisiilor de carbon prin promovarea 
eficientei energetice, dezvoltarea infrastructurii verzi și îmbunătățirea 
transportului public urban  

485 

 3.8.4. PR OSR 4 - Creșterea mobilității si conectivității prin dezvoltarea 
unei infrastructuri de transport rutier moderne 

497 

 3.8.5. PR OSR 5 - Promovarea incluziunii prin asigurarea condițiilor 
optime in educație si sprijinirea infrastructurilor dedicate copiilor si 
tinerilor 

502 

 3.8.6. PR OSR 6 - Dezvoltare integrata si valorificarea patrimoniului 
cultural si turistic – zone urbane 

507 



Strategia Energetica a Orașului Rovinari Județul Gorj  
Perioada 2021 – 2027 

 

2 
 

 3.8.7. PR OSR 6 - Dezvoltare integrata si valorificarea patrimoniului 
cultural si turistic – zone rurale 

515 

 3.8.8. Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021–
2027 

520 

 4. Obiective Strategice  537 
 4.1. Obiective Strategice - Perspective programatice 540 
 4.2. Obiective Strategice - Perspective programatice 541 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia Energetica a Orașului Rovinari Județul Gorj  
Perioada 2021 – 2027 

 

3 
 

2.Listă acronime 
In prezentul document vor fi utilizate următoarele abrevieri: 
Acronim Semnificație  
AC  Autoritate Contractantă 
ANRE Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei 
Bep  Barili echivalent petrol 
BRUA Gazoductul Bulgaria-România-Ungaria-Austria 
CACM  Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de 

stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și 
gestionarea congestiilor 

CCAT  Centrul de Cercetări Avansate în Propulsie 
CEE  Central and Eastern Europe / Europa Centrală și de Est 
COM Comisia Europeană 
CV Certificate Verzi 
CWE Central Western Europe / Europa Centrală și de Vest 
ENTSO-E  European Network of Transmission System Operators for 

Electricity, Reţeaua Europeană a Operatorilor de Transport şi 
Sistem pentru Energie Electrică 

ENTSO-G  European Network of Transmission System Operators for Gas, 
Reţeaua Europeană a Operatorilor de Transport şi Sistem pentru 
Gaz Natural 

ETS  Emissions Trading System / Sistemul de tranzacționare a 
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în UE 

FUI  Furnizori de Ultimă Instanță 
GES Gaze cu efect de seră 
H.G. Hotărâre de Guvern 
IMM Întreprinderi Mici și Mijlocii 
INS  Institutul Național de Statistică 
Î&R  Încălzire și răcire 
JT  Joasă Tensiune 
k  Kilo /o mie 
km  Kilometru 
kW  Kilowatt 
LEA Linii Electrice Aeriene 
LULUCF Land Use, Land Use Change & Forestry/ Exploatarea 

Terenurilor, Schimbarea Destinației Terenurilor și Silvicultură 
MADR Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
Mc Metru / metri cubi 
MEC Ministerul Educației și Cercetării 
MEEMA Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 
MFE Ministerul Fondurilor Europene 
MEEMA Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 
mil. Milion / Milioane 
mil. t Milioane tone 
mil. t CO2 Milioane tone CO2 
mil. t. CO2 eq MtCO2 eq Milioane tone echivalent CO2 
mld. Miliard / Miliarde 
MLPDA Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 
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MMAP Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
MRC Multi-regional Coupling/ Cuplare multi-regională 
MTIC Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 
MT Medie Tensiune 
MW/MWh Megawatt / Megawattoră 
NT Nod Tehnologic 
NTC Net Transfer Capacity/ Catacitatea Netă de Transfer 
OD Operator de Distribuție 
OPCOM Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze 

Naturale – „OPCOM S.A.” 
OTS Operator de Transport și de Sistem 
PCI Projects of Common Interest (Proiecte de Interes Comun) 
PJ Petajoule 
PNCDI Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare 
PNIESC Proiectul Planului Național Integrat în domeniul Energiei și 

Schimbărilor Climatice 2021-2030 
PNAEE Planul Național de Acțiune în domeniul Eficienței energetice 
PVT Punct Virtual de Tranzacționare 
RED Rețea Electrică de Distribuție 
RET Rețea Electrică de Transport 
RGUE Regulamentul de Guvernanță al Uniunii Energetice 
SACET Sistem de Alimentare Centralizată cu Energie Termică 
SC Stație de Comprimare 
SEE South East Europe/ Europa de Sud-Est 
SDAC Single Day Ahead Coupling 
SIDC Single Intra-Day Coupling 
SEN Sistemul Electroenergetic Național 
SMI Sistem de Monitorizare Inteligentă 
SM State Membre 
SMG Stație de Măsurare Gaze 
SNT Sistem național de transport (pentru gaz natural, respectiv pentru 

țiței) 
SRE Surse Regenerabile de Energie 
SRE-E Surse Regenerabile de Energie în sectorul Energie Electrică 
SRE-Î&R Surse Regenerabile de Energie în sectorul Încălzire și Răcire 
SRE-T Surse Regenerabile de Energie în sectorul Transport 
SRTL Strategia de Renovare pe Termen Lung 
Stakeholder Parte interesată în Proiectul PNIESC 2021-2030 (persoane fizice 

și entități cu sau fără personalitate juridică) 
STS Servicii tehnologice de sistem 
T tone 
Tep Tone echivalent petrol 
TRACE Tool for Rapid Assessment of City Energy – Instrument de 

Evaluare Rapidă a Eficienței Urbane 
UE/EU Uniunea Europeană/ European Union 
UEFISCDI Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a 

Cercetării, Dezvoltării și Inovării 
VE Vehicule electrice 



Strategia Energetica a Orașului Rovinari Județul Gorj  
Perioada 2021 – 2027 

 

5 
 

WACC Weighted Average Cost of Capital, costul mediu ponderat al 
capitalului (costul capitalului) 

WB Western Balkans/ Balcanii de Vest 
WEM Modelling scenario with existing measures/ Scenariu de 

modelare pe baza măsurilor actuale 
WAM Modelling scenario with additional measures/ Scenariu de 

modelare pe baza măsurilor adiționale/suplimentare 
Aceste abrevieri/ acronime vor fi actualizate pe măsură trecerii timpului, atunci când 
vor apărea elemente relevate de natura economica, strategica, legislative, relevante 
pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei strategii.  
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3.Scurta prezentare  
 
3.1. Premise  
 
Principalul impuls pentru realizarea acestui document este solicitarea primită de la 
Primăria Orașului Rovinari. Cererea a fost transmisă în contextul pregătirilor pentru 
perioada de programare 2021-2027, eficiența energetică fiind una dintre temele 
majore ale strategiei Europa 2020 și o prioritate esențială pentru toate țările membre 
UE in cadrul: 

 instrumentului financiar temporar – #NextGenerationEU, în valoare de 750 de 
miliarde euro, separat de bugetul pe termen lung al UE, scopul principal al 
acestuia este să ofere sprijin statelor membre pentru a face față provocărilor 
generate de Criza Covid19 și consecințele sale economice, cu principalul sau 
mecanism financiar : 

o Mecanism de redresare și reziliență (MRR) este pilonul principal al 
#NextGenerationEU și are alocat un buget total de 672,5 miliarde euro. 

 Cadrului Financiar Multianual (CFM), pentru perioada 2021 -2027.  
 

 
 
În România, autoritățile locale care vor dori să acceseze fonduri pentru eficiență 
energetică prin: Programul Operațional Regional 2021-2027; prin PNRR; etc., vor 
trebui să pregătească mai întâi strategii de eficiență energetică.  
 
Scopul Mecanismului de Redresare și Reziliență este de a oferi sprijin pentru investiții 
și reforme esențiale în vederea redresării sustenabile și pentru ameliorarea rezilienței 
economice și sociale a statelor membre UE. La finalul perioadei de investiții, 
economiile și societățile europene vor fi mai bine pregătite pentru provocările și 
oportunitățile tranzițiilor verzi și digitale. 
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3.2. Instrumentul TRACE  
 
Instrumentul TRACE vizează în mod specific autoritățile locale și este un bun 
instrument pentru elaborarea unor astfel de strategii. 
 
Utilizarea TRACE (un instrument de evaluare rapidă a energiei urbane) reprezintă o 
componentă a activității realizate în cadrul Programului de Dezvoltare Regională în 
România – o activitate de servicii de consultanță de tip compensatoriu, realizate de 
Banca Mondială la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, din fonduri UE.  
TRACE (Tool for Rapid Assessement of City Energy - a fost elaborat de unitatea Băncii 
Mondiale ESMAP (Energy Sector Management Assistance Program), instrumentul 
aflat in anul 2022 la versiune II,  putând fi descărcat gratuit de pe pagina de web: 
www.esmap.org/TRACE. 
 
TRACE este unul dintre instrumentele cele mai puternice de evaluare a eficienței 
energetice, special creat pentru orașe. Este simplu și ușor de implementat, destul de 
intuitiv și permite o analiză rapidă a potențialului de economisire a energiei în șase 
domenii cheie de servicii publice: transport urban; apă potabilă și apă reziduală; clădiri 
municipale; iluminat stradal; energie electrică și termoficare; și managementul 
deșeurilor solide. Instrumentul poate fi implementat relativ rapid, nu este costisitor și 
nu solicită extrem de multe date. Mai mult, el permite autorităților locale să obțină o 
evaluare rapidă a performanței energetice a orașelor lor și să identifice acele sectoare 
care ar putea fi supuse unor evaluări mai aprofundate. 
 
Faptul că TRACE este simplu și ușor de implementat înseamnă și că presupune o 
serie de limitări cu privire la profunzimea analizei. De exemplu, instrumentul poate 
identifica sistemul de termoficare ca sector prioritar în ceea ce privește potențialul de 
economisire de energie, dar nu intră în detalii cu privire la costurile necesare pentru 
realizarea proiectelor de reabilitare a sistemului de termoficare. Așadar, chiar dacă ar 
rezulta că potențialul de economisire a energiei este ridicat, costurile de reabilitare pot 
fi chiar și mai mari, astfel că o investiție în acest sector poate să nu se justifice. De 
asemenea, chiar dacă TRACE se concentrează în mod specific pe categoriile de 

http://www.esmap.org/TRACE
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servicii care intră în competența autorităților locale, instrumentul nu poate lua în 
considerare mecanismele instituționale și legislative care trebuie să fie în vigoare 
pentru a face posibilă o anumită recomandare pe linie de eficiență energetică. 
 
3.3. Oportunități  
 
Oportunitățile de finanțare în valoare de peste 16 de miliarde de euro, reprezintă 
fonduri de care țara noastră va putea beneficia până în 2030, pentru a-și dezvolta 
sectorul energetic în tranziția către o economie care să respecte mediul și să combată 
efectele schimbărilor climatice. 
In acest sens, așa după cum e arata prin raportul ședinței informale a Guvernului  
României  - din data de 10 Ianuarie 2022  - România să trebuie sa prioritizeze în acest 
proces generarea de capacități proprii de producție a componentelor necesare 
proiectelor pentru producerea energiei din surse regenerabile. Aceasta abordare va 
genera atât beneficii economice, prin dezvoltarea sustenabilă, pe orizontală, a 
capacităților de producție din sectorul energetic, precum și crearea de noi locuri de 
muncă, în domenii tehnologice de viitor. 
România trebuie să își dezvolte sustenabil sistemul energetic, pentru a oferi resursele 
necesare cetățenilor, dar și mediului privat. Sursele curate de energie reprezintă 
viitorul, dar și garanția ridicării gradului de independență energetică. Investițiile 
programate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și Fondul de Modernizare 
sunt în măsură să transforme radical infrastructura energetică a României, precum și 
mixului energetic .  
Documentele fundamentale pentru acesta dezvoltare sunt: 

- Strategia energetică națională;  
- Planul Național Integrat Energie și Schimbări Climatice; 

Acestea sunt susținute de instrumentele de finanțare în domeniul energiei până în 
2030. 
 
România sprijină pe deplin eforturile Uniunii Europene în domeniul schimbărilor 
climatice și s-a angajat să contribuie la reducerea emisiilor UE până în 2030, țara 
noastră având deja o pondere ridicată a energiei regenerabile în mixul energetic - 40% 
din energia electrică produsă în România provenind din surse regenerabile. 
 
Strategia Energetică Națională a României (SENR), elaborată în context european, 
conține obiective concrete,măsuri și linii de finanțare care se regăsesc în Planul 
Național Integrat Energie Schimbări Climatice si este disponibila la adresa  
http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/Anexa-HG-PNIESC.pdf.  
 
Valoarea investițiilor pe care România le va putea realiza utilizând fonduri europene 
prin intermediul PNRR și Fondul de Modernizare depășește 16 de miliarde de euro, 
în domenii precum energie regenerabilă, înlocuirea cărbunelui, energia nucleară, 
cogenerare, biocombustibil, modernizarea infrastructurii energetice.  
Printre beneficiarii acestor investiții majore se numără și comunitățile locale, care vor 
putea accesa fonduri pentru modernizarea și extinderea rețelelor de termoficare. 
 

http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/Anexa-HG-PNIESC.pdf
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Strategia are opt obiective strategice fundamentale planificate pentru perioada 2021-
2030 și orizontul de timp al anului 2050.  
 
Obiectivele strategiei sprijină realizarea țintelor naționale asumate la nivelul anului 
2030: 43,9% reducere a emisiilor aferente sectoarelor ETS față de nivelul anului 2005, 
respectiv cu 2% a emisiilor aferente sectoarelor non - ETS față de nivelul anului 2005, 
30,7% pondere a energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie și 
40% reducere a consumului final de energie față de proiecția PRIMES 2007. 
 
Obiectele SER sunt: 

1. Asigurarea accesului la energie electrică și termică pentru toți consumatorii; 
2. Energie curată și eficiență energetică; 
3. Modernizarea sistemului de guvernanță corporativă și a capacității instituționale 

de reglementare; 
4. Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice; 
5. Piețe de energie competitive, baza unei economii competitive; 
6. Creșterea calității învățământului în domeniul energiei și formarea continuă a 

resursei umane calificate; 
7. România, furnizor regional de securitate energetică; 
8. Creșterea aportului energetic al României pe piețele regionale și europene prin 

valorificarea resurselor energetice primare naționale. 
 
Pentru a îndeplini obiectivele UE în materie de energie și climă pentru anul 2030, 
statele membre trebuie să stabilească un plan național integrat de energie și climă 
(PNIESC) pe 10 ani care să conțină modul în care acestea intenționează să abordeze 
5 domenii: 

1. Eficiență energetică; 
2. Surse regenerabile; 
3. Reducerea emisiilor cu gaze de seră; 
4. Interconectări; 
5. Cercetare și inovare. 

 
În ședința de Guvern din data de 4 octombrie 2021 a fost aprobat Planul Național 
Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) pentru perioada 
2021-2030. 
România își propune, prin PNIESC, ca ponderea energiei din surse regenerabile în 
consumul total de energie să sporească până în 2030 prin creșterea capacității 
instalate de centrale eoliene și fotovoltaice, precum și prin creșterea numărului de 
prosumatori. 
 
Prin investiții, până în 2030 țara noastră trebuie să aibă capacități nete instalate de 
5.1 GWh de solar și 5.3 GWh de eolian. Per total, Romania și-a propus ca în perioada 
2021-2030 să instaleze capacități adiționale de 6,9 GW din surse regenerabile. 
Totodată, prin SER se propune dezvoltarea unui Program Nuclear pe termen mediu 
și lung, modernizarea CEO și CEH, investiții ale companiilor Hidroelectrica și Romgaz. 
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Finanțarea proiectelor energetice pentru atingerea obiectivelor din Strategia 
Energetică a României și PNIESC se vor face din fondurile din PNRR și Fondul pentru 
Modernizare. 
 
3.4. Amenințări majore : Criza energetica  
 
Criza energetică zguduie puternic continentul. Prețurile la energie din Europa s-au 
dublat în două luni *(iulie – august 2022), mărind riscul adâncirii în brațele unei 
recesiuni.  
Prețurile energiei europene au crescut la un nou record, pe măsură ce  

- gazele naturale au continuat să se scumpească, adâncind criza energetică 
care amenință să cufunde regiunea într-o recesiune;  

- tarifele de energie electrică ca medie in UE au crescut in luna august cu până 
la 3,7%, la 477,50 euro (487 dolari) pe megawat-oră la European Energy 
Exchange AG. Este de aproape şase ori mai mult decât în aceeaşi perioadă a 
anului trecut, preţul dublându-se doar în două luni (iulie – august 2022). 

 
In acest context Comisia Europeană propune o intervenție de urgență pe piețele 
europene ale energiei pentru a face față recentelor creșteri dramatice ale prețurilor, 
prin măsuri excepționale de reducere a cererii de energie electrică, care să contribuie 
la reducerea costului energiei electrice pentru consumatori, precum și măsuri de 
redistribuire a excedentului de venituri din sectorul energetic către consumatorii finali.  
Una dintre propuneri este obligația statelor membre UE de a reduce consumul de 
energie electrică cu cel puțin 5% în timpul orelor de vârf, conform documentului final 
al Comisiei Europene, publicat miercuri, 14 Septembrie 2022 :  "UE se confruntă cu 
efectele unei neconcordanțe grave între cererea și oferta de energie, în mare parte 
din cauza utilizării continue ca armă a resurselor energetice de către Rusia. Pentru a 
reduce presiunea sporită pe care această situație o exercită asupra gospodăriilor și 
întreprinderilor europene, Comisia face acum un pas înainte în abordarea acestei 
probleme, propunând măsuri excepționale de reducere a cererii de energie electrică, 
care vor contribui la reducerea costului energiei electrice pentru consumatori, precum 
și măsuri de redistribuire a excedentului de venituri din sectorul energetic către 
consumatorii finali. Acest lucru este urmarea măsurilor convenite anterior privind 
umplerea instalațiilor de stocare a gazelor și reducerea cererii de gaze în vederea 
pregătirii pentru iarna următoare. De asemenea, Comisia își continuă activitatea de 
îmbunătățire a lichidității pentru operatorii de pe piață, de reducere a prețului gazelor 
naturale și de reformare a organizării pieței energiei electrice pe termen lung". 
Măsurile propuse în criza energiei:  

- Primul răspuns pentru a face față prețurilor ridicate este reducerea cererii. 
Acest lucru poate avea un impact asupra prețurilor energiei electrice și poate 
avea un efect global de calmare a tensiunilor de pe piață. Pentru a viza cele 
mai scumpe ore de consum al energiei electrice, atunci când producția energiei 
electrice pe bază de gaze naturale are un impact semnificativ asupra prețului, 
Comisia propune obligația de a reduce consumul de energie electrică cu cel 
puțin 5 % în timpul orelor de vârf selectate. 
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- Statele membre vor trebui să identifice 10 % din totalul de ore, care au cel mai 
mare preț preconizat, și să reducă cererea în timpul acestor ore de vârf. 
 

- Statele membre să urmărească reducerea cererii globale de energie electrică 
cu cel puțin 10 % până la 31 martie 2023. Acestea pot alege măsurile adecvate 
pentru a realiza această reducere a cererii, care pot include compensații 
financiare. 
 

- Reducerea cererii în perioadele de vârf ar duce la o reducere a consumului de 
gaze cu 1,2 miliarde de metri cubi în timpul iernii. 
 

- Un plafon temporar al veniturilor pentru producătorii de energie electrică „infra-
marginali”, și anume cei care utilizează tehnologii cu costuri mai mici, cum ar fi 
sursele regenerabile de energie, energia nucleară și lignitul, care furnizează 
energie electrică în rețea la un cost mai mic decât nivelul prețului stabilit de 
producătorii „marginali” mai scumpi. Acești producători inframarginali au 
realizat venituri excepționale, cu costuri de funcționare relativ stabile, deoarece 
centralele electrice pe bază de gaze naturale costisitoare au determinat 
creșterea prețului angro al energiei electrice pe care îl practică. 
 

- Stabilirea plafonului veniturilor infra-marginale la 180 EUR/MWh. Acest lucru 
va permite producătorilor să își acopere costurile de investiții și de funcționare 
fără a afecta investițiile în noi capacități, în conformitate cu obiectivele noastre 
privind energia și clima pentru 2030 și 2050. Veniturile care depășesc plafonul 
vor fi colectate de guvernele statelor membre și utilizate pentru a-i ajuta pe 
consumatorii de energie să își reducă facturile. 
 

- Statele membre care comercializează energie electrică sunt încurajate să 
încheie acorduri bilaterale pentru a partaja o parte din veniturile inframarginale 
colectate de statul producător în beneficiul utilizatorilor finali din statul membru 
cu o producție scăzută de energie electrică. Astfel de acorduri trebuie să fie 
încheiate înainte de 1 decembrie 2022 în cazul în care importurile nete de 
energie electrică ale unui stat membru dintr-o țară vecină sunt de cel puțin 
100%. 
 

- O contribuție de solidaritate temporară din profiturile excedentare generate de 
activitățile din sectoarele petrolier, al gazelor naturale și al rafinăriilor care nu 
sunt acoperite de plafonul veniturilor infra-marginale. Această contribuție 
limitată în timp ar menține stimulentele pentru investiții pentru tranziția verde. 
Aceasta ar urma să fie colectată de statele membre pentru profiturile din 2022 
care sunt peste o creștere de 20 % față de profiturile medii din ultimii trei ani. 
Veniturile ar urma să fie colectate de statele membre și redirecționate către 
consumatorii de energie, în special către gospodăriile vulnerabile, 
întreprinderile grav afectate și industriile mari consumatoare de energie. 
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- Statele membre pot finanța proiecte transfrontaliere în conformitate cu 
obiectivele planului REPowerEU sau pot utiliza o parte din venituri pentru 
finanțarea comună a măsurilor de protejare a ocupării forței de muncă sau de 
promovare a investițiilor în sursele regenerabile de energie și în eficiența 
energetică. 

 
Într-o nouă intervenție privind normele pieței energiei electrice, Comisia propune, de 
asemenea, extinderea „Setului de instrumente privind prețurile la energie” disponibil 
pentru a ajuta consumatorii. Propunerile ar permite pentru prima dată prețuri ale 
energiei electrice mai mici decât costurile reglementate și ar extinde prețurile 
reglementate pentru a include și întreprinderile mici și mijlocii". 
 
Comisia Europeană, va continua să caute alte căi pentru a reduce prețurile pentru 
consumatorii și industria europeană și pentru a reduce presiunea de pe piață. 

- „Comisia își va aprofunda discuțiile cu statele membre cu privire la cele mai 
bune modalități de reducere a prețurilor gazelor naturale, analizând, de 
asemenea, diferite idei cu privire la plafonările prețurilor și un rol sporit al 
Platformei energetice a UE în facilitarea acordurilor privind prețurile mai mici cu 
furnizorii prin achiziții comune voluntare.  
 

- De asemenea, Comisia își va continua activitatea în ceea ce privește 
instrumentele de îmbunătățire a lichidității pe piața utilităților energetice și va 
revizui cadrul temporar de criză privind ajutoarele de stat pentru a se asigura 
că acesta continuă să permită statelor membre să ofere un sprijin necesar și 
proporțional economiei, asigurând, în același timp, condiții de concurență 
echitabile. În cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului Energie din 9 
septembrie, miniștrii energiei din statele membre au aprobat lucrările în curs 
ale Comisiei în aceste domenii" 

 
3.5.Frontierele teritoriului investigat 
 
Cu toate că o strategie energetica ar trebui sa se concentrează asupra unei zone 
metropolitane, analiza a fost limitată la zona urbana a orașului Rovinari. Motivul este 
destul de simplu: este aproape imposibil să fie colectați indicatori individuali pentru 
toate localitățile din componența zonei metropolitane extinse. În cele mai multe cazuri, 
acest lucru ar fi necesitat discuții aprofundate cu mai mult de 20 de localități și 
asigurarea faptului că acestea au toți indicatorii necesari pentru un anumit sector de 
servicii și că utilizează aceeași metodologie pentru calcularea acestor indicatori.  
 
Așadar  analiza sectorială și recomandările au luat în considerare nivelul urban al 
Orașului Rovinari, iar secțiunea privind practicile pentru o planificare urbană 
sănătoasă a ținut cont de același nivel urban. 
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3.6.Sinteza constatărilor 
 
După Revoluția din 1989, România şi-a început tranziţia de la un sistem centralizat la 
o economie de piață. În prezent, țara este membră a Uniunii Europene (UE) şi a 
NATO. După mai bine de treizeci de ani de restructurări economice şi schimbări 
politice, țara a întreprins pași importanți pentru a ajunge din urmă performanţele 
economice ale ţărilor dezvoltate din UE. Deşi reformele radicale au generat schimbări 
semnificative, standardul de viaţă al românilor se plasează încă sub media UE. 
 
Oraşul Rovinari este un oraș în județul Gorj, Oltenia, România, format din localitățile 
componente Rovinari (reședința) și Vârț. 
 
Rovinari este un oraș minier, având ca baza economică exploatarea minieră de 
cărbune (de suprafață și subterană) și producerea energiei electrice în cadrul 
termocentralei orașului, una dintre primele din Europa ca mărime.  
 
Localitatea Rovinari a devenit oraș prin Decretul Prezidențial nr. 367/09.12.1981. 
 
Orașul este situat la 25 Km SV de municipiul Târgu Jiu, fiind legat de acesta prin 
drumul național DN 66 (facand parte din drumul european E79) și calea ferată 
electrificată Târgu Jiu - Rovinari - Turceni - Filiași - Craiova. 
 
Orașul este amplasat pe suprafata de 2632 Ha, într-o zonă depresionară a Jiului, 
învecinată la Est cu dealul Bran, la Vest cu dealurile Mageac și Lupului, la Nord cu 
depresiunea Târgu Jiu-Câmpu Mare, iar la Sud depresiunea se deschide către lunca 
Jiului. 
 
Există posibilitatea valorificării poziției geografice, ca urmare a creșterii importanței 
drumului european E79, prin realizarea unei zone turistice de tranzit, punând în 
valoare zona colinară din jur, sau chiar prin utilizarea în acest scop a carierelor 
dezafectate. 
 
Totodată, orașul Rovinari este situat de-a lungul căii ferate electrificate Filiași-Târgu-
Jiu. Cele doua căi de comunicație, feroviară și rutieră, se desfășoară adiacent 
localității, dispuse împreună cu acestea pe malul drept al Jiului, în prezent regularizat 
și cu albia majoră îndiguită. 
 
Orașul Rovinari ocupă un loc important în sistemul localităților urbane ale județului 
Gorj, alături de Țicleni, Târgu Cărbunești, Motru, Bumbești-Jiu, Novaci și Tismana. 
Dintre toate, orașul Rovinari se află la cea mai mică distanță de reședința de județ, 
fiind în zona de influență a acesteia. 
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Principala resursă minerală a orașului Rovinari este cărbunele inferior (lignit), folosit 
drept combustibil în centralele termoelectrice. 
 
Regiunea Sud-Vest Oltenia cuprinde 3 zone defavorizate: Albeni, Schela și Rovinari, 
toate zonele fiind amplasate în județul Gorj.  
 
Sub aspect economic, orașul Rovinari dispune de resurse în sectorul primar, prin 
rezervele de cărbune energetic, respectiv lignitul exploatat în cariere. 
 
Participarea exploatării lignitului la dezvoltarea activității economice a tării se 
manifestă direct prin asigurarea unei surse principale de producere a energiei electrice 
și termice, element esențial pentru celelalte domenii ale economiei naționale. 
 
Ponderea economică a orașului o constituie industria extractivă reprezentând circa ½ 
din producția totală pe județ. Marii agenți economici ai orașului Rovinari sunt: S.C. 
COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A., S.C. TERMOSERV S.A., S.N.L.O – E.M. 
ROSIA, S.C. TP SUT S.A., S.C. ENERGOCONSTRUCTIA S.A., S.C. 
ENERGOMONTAJ S.A., S.C. ENERGOREPARATII S.A., S.C. U.M.R. S.A., S.C. 
CAZARE – CANTINE S.A , S.C. MINPREST S.A. 
 
 
Din punct de vedere al activității miniere orașul Rovinari face parte din bazinul 
minier al Olteniei, pentru asigurarea fronturilor de lucru la excavații, pentru amplasarea 
şi construirea haldelor de steril şi a depozitelor de cărbune, pentru incintele miniere, 
amplasarea şi realizarea lucrărilor de construcții industriale, a drumurilor de acces, 
a căilor ferate şi a regularizărilor cursurilor de ape prin executarea unor lucrări 
hidrotehnice speciale, a fost necesară ocuparea unor suprafețe de teren agricol și 
silvic. 
 
În ceea ce privești punerea la dispoziție a terenurilor pentru activitatea minieră si 
redarea in circuit economic a acestora, în România se disting două perioade: prima 
perioadă, de la începutul exploatării lignitului în carieră până în anul 1990, iar cea de-
a doua perioadă, după acest an, evidenţiate astfel datorită legislațiilor diferite existente 
în ţară de-a lungul timpului şi care au stat la baza reglementării acestei probleme. 
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Imagine: Activitate miniera bazinul minier al Olteniei – terasamente –  
sursa https://energie.gov.ro/ 
 
Înainte de anul 1990, scoaterea din circuitul agricol şi silvic a terenurilor s-a realizat 
prin Decrete ale Consiliului de Stat şi Hotărâri ale Consiliului de Miniştri, în baza cărora 
terenurile au fost trecute de la un administrator la altul cu titlu gratuit, iar pentru 
proprietatea cooperatistă, prin despăgubiri. 

 
Imagine: Activitate miniera bazinul minier al Olteniei – exploatare de suprafață  –  
sursa https://energie.gov.ro/ 
 
Întreaga activitate minieră desfăşurată încă de la început în zona Olteniei a avut în 
vedere prevederile legislative cu privire la amenajarea anticipată a unor terenuri 
neproductive, în suprafaţă echivalentă cu suprafaţa scoasă din circuit pentru nevoile 
mineritului. Terenuri neproductive puteau exista în zona minieră sau în alte zone ale 
ţării unde nu se desfăşura activitate minieră, dar existau terenuri care necesitau 
amenajări. 
 
Primele cercetări privind redarea în circuitul economic a terenurilor afectate de 
activitatea minieră în regiunea Oltenia au început în 1968, iar în 1972 s-a înfiinţat în 
zonă prima unitate specializată pentru reamenajarea, refertilizarea şi recultivarea cu 
specii agricole anuale şi multianuale, pomi-viticole şi silvice a terenurilor degradate de 
activitatea minieră şi reintroduse în circuitul productiv. 
În activitatea de cercetare, ținând seama de climatul temperat-continental, cu 
influenţe mediteraneene, cu o medie anuală a temperaturii de 10,3 grade Celsius şi 
cu un nivel mediu anual de precipitaţii de 753 mm, de regimul eolian influenţat foarte 
mult de vecinătatea munţilor şi dealurilor, de-a lungul timpului, în bazinele miniere au 
fost experimentate multe plantaţii şi culturi, după cum urmează: 

https://energie.gov.ro/
https://energie.gov.ro/
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- plantaţii pomicole şi arbuşti fructiferi, folosind speciile: măr, prun, cireş, vişin şi 

nuc, corcoduş, alun etc. Rezultate deosebite s-au obţinut la măr şi prun; 
- plantaţii viticole, folosind soiurile: Fetească Regală, Muscat Otonel, Riesling 

Italian, Merlot şi Cabernet Sauvignon. Rezultatele cele mai bune s-au obţinut 
la Cabernet Sauvignon şi Fetească Regală; 

- plantaţii silvice, folosind speciile: salcâm, stejar, frasin, plop, pin, cireş, nuc şi 
castan. Au fost realizate plantaţii în cultură pură sau asociată, cu rezultate 
deosebite în cazul folosirii speciilor salcâm, plop, stejar şi nuc comestibil, cu 
dublă întrebuinţare, pentru lemn şi fructe; 

- culturi cerealiere şi de plante tehnice  folosind speciile: orz, grâu, floarea 
soarelui, porumb boabe, cartofi şi mazăre; 

 
- culturi de catină albă; 
- culturi de plante energetice, paulownia și miscanthus. 

Reconstrucții ecologice înainte de 1990 
Pentru activitatea miniera desfăşurată în bazinul minier al Olteniei au fost redate 
anticipat în circuit economic până în anul 1989, suprafețe de teren în mai multe județe 
ale țării, așa cum sunt prezentate în exemplificarea de mai jos: 

Nr. 
Crt. 

Unitatea /  
Subunitatea 

Suprafeţe redate anticipat (ha),  din care Unitatea administrativă în 
care s-a executat redarea Total Agricol Silvic 

1 U.M.C. Roşia 225 208 0 Jud. Gorj 
17 0 Jud. Gorj si Mehedinţi 

2 U.M.C. Jilţ 
Nord 35 35 0 Jud. Harghita 

3 U.M.C. Jilţ 
Sud 1.643 

1.577 0 Jud. Gorj 
43 0 Jud. Arad 
23 0 Jud. Maramureş 

4 U.M.C. 
Husnicioara 251 

50 0 Jud. Olt 
164 0 Jud. Mehedinţi 
37 0 Jud. Bihor 
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5 U.M.C 
Rovinari 610 167 433 Jud. Gorj 

6 UMC Pinoasa 375 375 0 Jud. Suceava 
Total S.C.E. Oltenia 
S.A. 3139 2.696 443 - 

 
Suprafețele de mai sus au fost amenajate ca terenuri agricole pe trenuri degradate, 
pentru Cooperativele Agricole de Producție din județele enumerate. 
 
Redarea anticipată în circuitul economic a terenurilor reclamă reamenajarea şi 
modelarea suprafeţelor şi apoi plantarea de culturi agricole sau de puiet de copaci 
pentru  redarea în circuit silvic. Culturile agricole și plantațiile silvice sunt stabilite prin 
proiecte și studii intocmite anterior execuției lucrărilor de redare în circuit economic. 
 
Reamenajarea minieră şi modelarea sunt activităţi care impun parcurgerea mai multor 
etape tehnologice, şi anume: recuperarea şi conservarea solului vegetal; construirea 
haldelor, nivelarea suprafeţei haldelor; ameliorarea terenului de pe halde şi 
depunerea solului vegetal pe suprafeţele nivelate şi ameliorate. În etapa următoare se 
efectuează plantarea care  suprafețelor fie cu culturi agricole, fie cu puiet de salcâm 
sau alte specii de copaci în vederea redării în circuit silvic. Procesul durează până la 
patru ani, iar refacerea zonei din punct de vedere ecologic este de 100%. 
 
Reconstrucții ecologice după 1990 
 

 
 
După anul 1990, odată cu eliberarea de sarcini tehnologice a terenurilor pe care s-au 
desfășurat activități miniere, redarea în circuit economic a fost efectuată pe aceste 
terenuri nemaifiind necesară predarea anticipată, ceea ce a constituit o schimbare 
majoră în această activitate. Odată cu redarea în circuit economic a terenurilor 
eliberate de sarcini tehnologice pe care s-au desfășurat activități miniere, a început 
ecologizarea terenurilor afectate efectiv de activitatea minieră. 
După anul 1990, odată cu apariţia noii legislaţii cu privire la forma de proprietate 
asupra terenurilor agricole și silvice, asigurarea terenurilor pentru industria minieră, 
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s-a realizat prin negocieri directe cu fiecare proprietar privat, iar pentru cele silvice 
proprietate publică a statului, cu ROMSILVA, regie a statului român. 
 
 
Modificarea cadrului legislativ care a influențat activitatea minieră și  activitatea de 
redare în circuit economic a suprafețelor de teren eliberate de sarcini tehnologice după 
1990 a fost în principal definită de următoarele acte normative: 

- Legea fondului funciar nr. 18/1991 
- Legea nr. 19 din 6 martie 1995 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului 

emise în baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe 

- Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului 
- Codul Silvic din 24 aprilie 1996 
- Legea minelor nr. 61/1998 
- Legea minelor nr. 85/2003 
- Codul Silvic din 19 martie 2008 
- Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului. 

 

 
Terenurile eliberate de sarcini tehnologice sunt redate în circuit economic pe cheltuiala 
investitorului, pe baza de program de conformare cu cerinţele de mediu. Ca urmare, 
exceptând minele şi carierele aprobate la închidere prin hotărâri de Guvern, activitatea 
de redare în circuit este atributul operatorului economic (minier), pe cheltuiala proprie, 
respectându-se principiul „poluatorul plăteşte”, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă nr. 
195/2005 privind protecţia mediului. 

În conformitate cu Legea 18/1991, investitorul are obligaţia ca în termen de 2 ani de 
la eliberarea de sarcini a terenurilor aflate în administrare să înceapă, pe cheltuiala 
proprie, lucrări de amenajare şi refacere ecologică, urmând a fi predate cu titlu gratuit 
comunităţilor locale. 

Pentru restul terenurilor, cele intrate în patrimoniu prin achiziţie de la proprietari 
societatea are un program propriu de redare, în conformitate cu prevederile Legii 
Minelor nr. 85/2003. 
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Pornind de la exigenţele folosirii integrale şi eficiente a teritoriului şi ţinând seama de 
principiile fundamentale de reabilitare ecologică, specialişti din cadrul unităţilor miniere 
împreună cu autorităţile teritorial-administrative şi cu reprezentanţii populaţiei din 
zonă au decis redarea terenurilor în mod preponderent în circuitul agricol şi silvic. 

Redarea în circuitul economic a terenurilor degradate de activitatea minieră reclamă 
reamenajarea şi modelarea suprafeţelor şi, apoi, recultivarea acestora. 
 
Redarea în circuitul economic a terenurilor afectate de activitatea minieră reclamă 
reamenajarea şi modelarea suprafeţelor şi apoi plantarea de culturi agricole sau de 
puiet de copaci pentru  redarea în circuit silvic. Culturile agricole și plantațiile silvice 
sunt stabilite prin proiecte și studii întocmite anterior execuției lucrărilor de redare în 
circuit economic. 
 
După anul 1990, odată cu eliberarea de sarcini tehnologice a terenurilor pe care s-au 
desfășurat activități miniere, redarea în circuit economic a fost efectuată pe aceste 
terenuri nemaifiind necesară predarea anticipată, ceea ce a constituit o schimbare 
majoră în această activitate. Odată cu redarea în circuit economic a terenurilor 
eliberate de sarcini tehnologice pe care s-au desfășurat activități miniere, a început 
ecologizarea terenurilor afectate efectiv de acivitatea minieră. 
 
După anul 1990, odată cu apariţia noii legislaţii cu privire la forma de proprietate 
asupra terenurilor agricole și silvice, asigurarea terenurilor pentru industria minieră, 
s-a realizat prin negocieri directe cu fiecare proprietar privat, iar pentru cele silvice 
proprietate publică a statului, cu ROMSILVA, regie a statului român. 
 
Modificarea cadrului legislativ care a influențat activitatea minieră și  activitatea de 
redare în circuit economic a suprafețelor de teren eliberate de sarcini tehnologice după 
1990 a fost în principal definită de următoarele acte normative: 

- Legea fondului funciar nr. 18/1991 
- Legea nr. 19 din 6 martie 1995 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului 

emise în baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe 

- Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului 
- Codul Silvic din 24 aprilie 1996 
- Legea minelor nr. 61/1998 
- Legea minelor nr. 85/2003 
- Codul Silvic din 19 martie 2008 
- Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului. 

  
Terenurile eliberate de sarcini tehnologice sunt redate în circuit economic pe cheltuiala 
investitorului, pe baza de program de conformare cu cerinţele de mediu. Ca urmare, 
exceptând minele şi carierele aprobate la închidere prin hotărâri de Guvern, activitatea 
de redare în circuit este atributul operatorului economic (minier), pe cheltuiala proprie, 
respectându-se principiul „poluatorul plăteşte”, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă nr. 
195/2005 privind protecţia mediului. 
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În conformitate cu Legea 18/1991, investitorul are obligaţia ca în termen de 2 ani de 
la eliberarea de sarcini a terenurilor aflate în administrare să înceapă, pe cheltuiala 
proprie, lucrări de amenajare şi refacere ecologică, urmând a fi predate cu titlu gratuit 
comunităţilor locale. 
 
Pentru restul terenurilor, cele intrate în patrimoniu prin achiziţie de la proprietari 
societatea are un program propriu de redare, în conformitate cu prevederile Legii 
Minelor nr. 85/2003. 
 
Pornind de la exigenţele folosirii integrale şi eficiente a teritoriului şi ţinând seama de 
principiile fundamentale de reabilitare ecologică, specialişti din cadrul unităţilor miniere 
împreună cu autorităţile teritorial-administrative şi cu reprezentanţii populaţiei din 
zonă au decis redarea terenurilor în mod preponderent în circuitul agricol şi silvic. 
 
Redarea în circuitul economic a terenurilor degradate de activitatea minieră reclamă 
reamenajarea şi modelarea suprafeţelor şi, apoi, recultivarea acestora. 
 
Redarea în circuitul economic a terenurilor afectate de activitatea minieră reclamă 
reamenajarea şi modelarea suprafeţelor şi apoi plantarea de culturi agricole sau de 
puiet de copaci pentru  redarea în circuit silvic. Culturile agricole și plantațiile silvice 
sunt stabilite prin proiecte și studii întocmite anterior execuției lucrărilor de redare în 
circuit economic. 
 
Reamenajarea minieră şi modelarea sunt activităţi care impun parcurgerea mai multor 
etape tehnologice şi anume: recuperarea şi conservarea solului vegetal; construirea 
haldelor, nivelarea suprafeţei haldelor; ameliorarea terenului de pe halde şi 
depunerea solului vegetal pe suprafeţele nivelate şi ameliorate. În etapa următoare, 
se efectuează plantarea  suprafețelor fie cu culturi agricole, fie cu puiet de salcâm sau 
alte specii de copaci în vederea redării în circuit silvic. Procesul durează până la 4 ani, 
iar refacerea zonei din punct de vedere ecologic este de 100%. 
Pentru activitatea minieră desfășurată în bazinul minier al Olteniei au fost redate în 
circuit economic în perioada 1990-2015 suprafeţe de teren eliberate de sarcini 
tehnologice după cum urmează: 

Nr 
crt 

Unitatea 
Subunitatea 

Suprafeţe disponibilizate (ha) 
Total din care  
 Total agricol silvic Total agricol  silvic 

1 U.M.C. Rovinari  1.046 880 314 566 166 0 166 
2 U.M.C. Tismana 568 514 395 119 54 0 54 
3 U.M.C. Pinoasa 428 388 240 148 40 10 30 
4 U.M.C. Roşia 901 815 455 360 86 20 66 
5 U.M.C. Peşteana 549 431 226 205 118 0 118 
6 U.M.C. Jilţ Nord 351 351 151 200 0 0 0 
7 U.M.C. Jilţ Sud 149 89 13 76 60 0 60 
8 U.M.C. Lupoaia 1069 892 572 320 117 29 148 
9 U.M.C. Roşiuţa 573 433 297 136 140 0 140 
10 U.M.C. Husnicioara 208 168 0 168 40 0 40 
11 U.M.C. Berbeşti 686 647 499 187 0 0 0 
TOTAL S.C.E. OLTENIA S.A. 6489 5608 3141 2467 881 59 822 
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Situația suprafeţelor disponibilizate de sarcini tehnologice şi reamenajate în 
perioada 1990 – 2016 
 
Suprafața licențiată totală a perimetrelor active este de 16.000 de ha din care 
suprafața ocupată efectiv este de 9.865 ha. 
 
Suprafața totală de teren redată în circuit economic de la începutul activității miniere 
în bazinul Olteniei este de 9.628 ha, adică 60% din  suprafața licențiată totală a 
perimetrelor active și 97,6% din suprafața ocupată efectiv. 
 
Producția de cărbune realizată începând cu anul 1960 este de 1.063894.290 de tone, 
iar sterilul excavat este de 4.951.702.250 de metri cubi. 
 
Au fost redate în circuit economic terenuri și în județele Prahova, Covasna și Sălaj, 
județe unde s-a desfășurat activitate de exploatare a lignitului începând încă de înainte 
de 1989, activitate subordonată structurilor centrale ale Ministerului Minelor de la 
aceea vreme. 
 
Având în vedere cele prezentate, se observă că societatea are o experiență de peste 
40 de ani în domeniul amenajării şi redării în circuitul economic a terenurilor afectate 
de activitatea minieră și că suprafețele redate în circuit economic sunt semnificative 
ca număr de ha și în raport cu  suprafața licențiată totală a perimetrelor active și cu 
suprafața ocupată efectiv. 
 
Procesul de redare în circuit economic a terenurilor afectate de exploatarea la zi a 
lignitului din zona Olteniei – România este în continuă desfășurare, astfel încât 
problemele privind refacerea mediului ambiant constituie pentru statul român și 
pentru societate una dintre preocupările esenţiale, constante şi permanente. 
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Reconstrucții sociale – vetre de sat 
 

 
Pentru desfășurarea activității miniere în bazinul Olteniei au fost organizate vetre de 
reconstrucție a gospodăriilor afectate după cum urmează: 
 Denumirea vetrei de reconstrucție Exploatările miniere beneficiare 
1 Vatra de reconstrucție Nou Iași -Drăguțești, județul Gorj EM Rovinari 
2 Vatra de reconstrucție sat Șomănești, comuna Cîlnic, 

județul Gorj 
EM Rovinari 

3 Vatra de reconstrucție Poiana, comuna Drăguțești, 
județul Gorj 

EM Rovinari 

4 Vatra de reconstrucție Virt, oraș Rovinari, judetul Gorj EM Rovinari; EM Roșia 
5 Vatra de reconstrucție sat Cornești, comuna Bălești, 

județul Gorj 
EM Rovinari; EM Roșia; EM Jilț 

6 Vatra de reconstrucție Vărsături, oraș Tg. -Jiu, județul 
Gorj 

EM Rovinari; EM Roșia; EM 
Peșteana 

7 Vatra de reconstrucție platforma Panga, judetul Vâlcea EM Berbești 
8 Vatra de reconstrucție Becheni, judetul Vâlcea EM Berbești 
9 Vatra de reconstrucție oraș Motru, județul Gorj EM Motru 
10 Vatra de reconstrucție Drăgoieni I și Drăgoieni II oraș 

Tg. -Jiu, județul Gorj 
EM Rovinari 

11 Vatra de reconstrucție Artego, oraș Tg.-Jiu, județul Gorj 
– în proiectare 

EM Rovinari 

12 Vatra de reconstrucție comuna Telești, județul Gorj – în 
proiectare 

EM Jilț; EM Motru. 

 
Au fost strămutate patru cimitire: unul în orașul Rovinari, unul în comuna Slivilești, sat 
Știucani, județul Gorj, unul în comuna Husnicioara, județul Mehedinți și unul în 
Berbești județul Vâlcea  
 
Au fost reconstruite biserici în municipiul  Motru, județul Gorj, orașul Rovinari, județul 
Gorj, localitate Timișeni judetul Gorj, comuna Bălești, județul Gorj, comuna Slivilești, 
județul Gorj și în localitatea Seciuri, județul Gorj. 
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Populatia 
Cândva, parte a unui puternic centru minier - industrial al României, bazinul minier al 
Olteniei, în prezent, orașul rămâne cunoscut ca nod industrial, deși multe dintre 
fabricile şi uzinele care funcționau în perioada regimului comunist şi-au închis porţile.  
Cu toate acestea, asemeni altor orașe din România, şi Orasul Rovinari  a avut de 
suferit ca urmare a declinului demografic, la mijlocul anilor 2000 oraşul confruntându-
se cu o reducere masivă a populaţiei. Conform recensământului efectuat în 2011, 
populația orașului Rovinari se ridică la 11.816 locuitori, în scădere față de 
recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 12.509 locuitori. 
 
În mod similar cu tendinţa existentă la nivelul întregii ţări, numărul în creştere de 
autoturisme din ultimii ani a generat o adevărată congestie a traficului, a crescut 
consumul de combustibil, precum şi nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră. Naveta 
a început să se realizeze cu dificultate, fie că se utilizează autoturisme private sau 
mijloace de transport public.  
Printre principalele provocări ale transportului public se numără modernizarea flotei 
de autobuze şi dezvoltarea unei reţele pentru transportul nemotorizat prin crearea unui 
număr mai mare de piste pentru biciclişti şi extinderea reţelei de alei pietonale.  
Acest sector are un potenţial foarte mare în materie de economisire a energiei, fiind 
nevoie de măsuri adecvate pentru scăderea consumului de combustibil şi reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră.  
Sistemul judeţean de încălzire  termoficata nu este extins la nivelul orașului Rovinari   
Cu toate acestea, pentru viitor, edilii oraşului vor trebui să găsească soluţii pentru 
constructia unei retele local de termoficare 
. 
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3.7. Perspective statistice  
Vom analiza : 

- 3.7.1.ORAS ROVINARI - Imagine statistica pentru anul 2007 
AN 

REF DOMENIU INDICATOR CRITERIU CRITERIU2 UM VAL 
INDICATOR 

2007 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Total 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 2.632,00 

2007 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Agricola 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 372,00 

2007 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Arabila 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 224,00 

2007 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Pasuni 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 14,00 

2007 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Finete 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 87,00 

2007 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Vii si 
pepiniere viticole 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 10,00 

2007 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Livezi si 
pepiniere pomicole 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 37,00 

2007 Cultură şi artă ART101B - Biblioteci pe categorii de 
biblioteci 

Categorii de 
biblioteci - Total 

  Numar 4,00 

2007 Cultură şi artă ART101B - Biblioteci pe categorii de 
biblioteci 

Categorii de 
biblioteci - Publice 

  Numar 1,00 

2007 Forţa de muncă FOM104D - Numar mediu de 
salariati 

    Numar 
persoane 

9.005,00 

2007 Echiparea 
teritoriului 

GOS102A - Suprafata intravilana a 
municipiilor si oraselor 

    Hectare 446,00 

2007 Echiparea 
teritoriului 

GOS103A - Suprafaţa spaţiilor verzi 
(municipii şi oraşe) 

    Hectare 17,00 

2007 Echiparea 
teritoriului 

GOS104A - Lungimea străzilor 
orăşeneşti 

    Kilometri 29,00 

2007 Echiparea 
teritoriului 

GOS105A - Lungimea străzilor 
orăşeneşti modernizate 

    Kilometri 19,00 

2007 Echiparea 
teritoriului 

GOS106B - Lungimea totală a 
reţelei simple de distribuţie a apei 
potabile 

    Kilometri 22,00 

2007 Echiparea 
teritoriului 

GOS107A - Capacitatea instalaţiilor 
de producere a apei potabile 

    Metri cubi 
pe zi 

2.226,00 

2007 Echiparea 
teritoriului 

GOS108A - Cantitatea de apă 
potabilă distribuită consumatorilor  

Destinatia apei 
distribuite - Total 

  Mii metri 
cubi 

439,00 

2007 Echiparea 
teritoriului 

GOS108A - Cantitatea de apă 
potabilă distribuită consumatorilor  

Destinatia apei 
distribuite - Din 
care: pentru uz 
casnic 

  Mii metri 
cubi 

330,00 

2007 Echiparea 
teritoriului 

GOS109A - Energia termica 
distribuita 

    Gigacalorii 535,00 

2007 Echiparea 
teritoriului 

GOS110A - Lungimea totală simplă 
a conductelor de canalizare 

    Kilometri 13,80 

2007 Echiparea 
teritoriului 

GOS116A - Lungimea totală a 
conductelor de distribuţie a gazelor 

    Kilometri 20,80 

2007 Echiparea 
teritoriului 

GOS118A - Gaze naturale 
distribuite, după destinaţie 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite 
- Total 

  Mii metri 
cubi 

21.212,00 

2007 Echiparea 
teritoriului 

GOS118A - Gaze naturale 
distribuite, după destinaţie 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite 
- Din care: pentru 
uz casnic 

  Mii metri 
cubi 

2.534,00 
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2007 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente la 
sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de 
proprietate - Total 

  Numar 4.781,00 

2007 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente la 
sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate publica 

  Numar 534,00 

2007 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente la 
sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate privata 

  Numar 4.247,00 

2007 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de 
proprietate - Total 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

159.261,00 

2007 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate publica 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

13.246,00 

2007 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate privata 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

146.015,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Total Numar 
persoane 

13.528,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6.757,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

6.771,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

787,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

402,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

385,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

881,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

428,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

453,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.065,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

517,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

548,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.539,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

791,00 
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2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

748,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.437,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

729,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

708,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.198,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

602,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

596,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.247,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

616,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

631,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.751,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

819,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

932,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.117,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

552,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

565,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.094,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

603,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

491,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

660,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

370,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

290,00 
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2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

348,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

166,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

182,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

156,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

72,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

84,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

113,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

51,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

62,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

65,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

21,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

44,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

32,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

7,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

25,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

23,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

5,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

18,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - Total Numar 
persoane 

15,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6,00 

2007 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

9,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Total Numar 
persoane 

13.584,00 



Strategia Energetica a Orașului Rovinari Județul Gorj  
Perioada 2021 – 2027 

 

28 
 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6.781,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

6.803,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

794,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

403,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

391,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

869,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

423,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

446,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.019,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

493,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

526,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.526,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

791,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

735,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.472,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

738,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

734,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.205,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

599,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

606,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.225,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

609,00 
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2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

616,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.761,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

826,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

935,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.131,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

563,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

568,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.116,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

615,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

501,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

691,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

378,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

313,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

358,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

178,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

180,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

166,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

75,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

91,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

110,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

48,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

62,00 
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2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

70,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

24,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

46,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

33,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

8,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

25,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

24,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

5,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

19,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - Total Numar 
persoane 

14,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

5,00 

2007 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de 
varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

9,00 

2007 Populaţie POP108C - Populatia de varsta 
oficiala corespunzatoare 
invatamantului prescolar 

    Numar 
persoane 

660,00 

2007 Populaţie POP201D - Născuţi vii     Numar 
persoane 

143,00 

2007 Populaţie POP204C - Nascuti morti     Numar 
persoane 

1,00 

2007 Populaţie POP206D - Decedaţi     Numar 
persoane 

36,00 

2007 Populaţie POP208C - Decedati sub 1 an     Numar 
persoane 

2,00 

2007 Populaţie POP210D - Casatorii     Numar 143,00 

2007 Populaţie POP212B - Divorturi     Numar 28,00 

2007 Populaţie POP304B - Stabiliri de resedinta     Numar 
persoane 

242,00 

2007 Populaţie POP305B - Plecari cu resedinta     Numar 
persoane 

145,00 

2007 Populaţie POP307A - Stabiliri cu domiciliul 
(inclusiv migratia internationala) 

    Numar 
persoane 

478,00 

2007 Populaţie POP308A - Plecari cu domiciliul 
(inclusiv migratia internationala) 

    Numar 
persoane 

423,00 

2007 Populaţie POP309E - Emigranti definitivi pe 
judete si localitati de plecare 

    Numar 
persoane 

2,00 

2007 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Spitale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2007 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - 
Ambulatorii 
integrate spitalului 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 
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2007 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale scolare 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2007 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale de familie 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 8,00 

2007 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
stomatologice 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 4,00 

2007 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale de 
specialitate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 6,00 

2007 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Farmacii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2007 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Farmacii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 1,00 

2007 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Crese 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2007 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - 
Laboratoare 
medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 2,00 

2007 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Alte 
tipuri de cabinete 
medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2007 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN102C - Paturi in unitatile 
sanitare, pe categorii de unitati 
sanitare si forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - In 
spitale, inclusiv in 
centre de sanatate 
cu paturi de spital - 
paturi pentru 
internare continua  

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 103,00 

2007 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN102C - Paturi in unitatile 
sanitare, pe categorii de unitati 
sanitare si forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - In crese  

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 18,00 

2007 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Medici 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

27,00 

2007 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Din total medici: 
medici de familie 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

8,00 

2007 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Stomatologi 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

4,00 

2007 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Farmacisti 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

1,00 

2007 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Personal sanitar 
mediu 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

78,00 

2007 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 

Forme de 
proprietate - 

Numar 
persoane 

8,00 
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medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Personal sanitar 
mediu 

Proprietate 
privata 

2007 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie 
- Total 

  Numar 3,00 

2007 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie 
- Primar si 
gimnazial (inclusiv 
special) 

  Numar 2,00 

2007 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie 
- Liceal 

  Numar 1,00 

2007 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie 
- Total 

  Numar 
persoane 

2.793,00 

2007 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie 
- Copii inscrisi in 
gradinite 

  Numar 
persoane 

521,00 

2007 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie 
- Elevi inscrisi in 
invatamantul 
preuniversitar 

  Numar 
persoane 

2.272,00 

2007 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie 
- Elevi inscrisi in 
invatamantul 
primar si gimnazial 
(inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

1.372,00 

2007 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie 
- Elevi inscrisi in 
invatamantul 
primar (inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

612,00 

2007 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie 
- Elevi inscrisi in 
invatamantul  
gimnazial (inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

760,00 

2007 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie 
- Elevi inscrisi in 
invatamantul liceal 

  Numar 
persoane 

574,00 

2007 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie 
- Elevi inscrisi in 
invatamantul 
profesional 

  Numar 
persoane 

326,00 

2007 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie 
- Total 

  Numar 
persoane 

178,00 

2007 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie 
- Invatamant 
prescolar 

  Numar 
persoane 

25,00 

2007 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie 
- Invatamant 
primar si gimnazial 
(inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

84,00 

2007 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie 
- Invatamant 
primar (inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

27,00 

2007 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie 
- Invatamant 
gimnazial (inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

57,00 

2007 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie 
- Invatamant  liceal 

  Numar 
persoane 

38,00 
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2007 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie 
- Invatamant 
profesional 

  Numar 
persoane 

31,00 

2007 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si cabinete 
scolare, pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie 
- Total 

  Numar 59,00 

2007 Învăţământ SCL106C - Laboratoare scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie 
- Total 

  Numar 11,00 

2007 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie 
- Total 

  Numar 4,00 

2007 Învăţământ SCL108B - Ateliere scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie 
- Total 

  Numar 7,00 

2007 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie 
- Total 

  Numar 62,00 

2007 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie 
- Total 

  Numar 3,00 

2007 Dezvoltare 
economică 

LOC104B - Locuinţe terminate în 
cursul anului, pe surse de finanţare 

Surse de finantare 
- Total 

  Numar 58,00 

2007 Dezvoltare 
economică 

LOC104B - Locuinţe terminate în 
cursul anului, pe surse de finanţare 

Surse de finantare 
- Din fonduri 
publice 

  Numar 58,00 

2007 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de construire 
eliberate pentru cladiri, pe tipuri de 
constructii 

Categorii de 
constructii - Cladiri 
rezidentiale 
(exclusiv cele 
pentru colectivitati) 

  Numar 3,00 

2007 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de construire 
eliberate pentru cladiri, pe tipuri de 
constructii 

Categorii de 
constructii - Cladiri 
rezidentiale 
(exclusiv cele 
pentru colectivitati) 

  Metri 
patrati 
suprafata 
utila 

394,00 

2007 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizații de construire 
eliberate pentru clădiri, pe tipuri de 
constructii 

Categorii de 
constructii - Alte 
cladiri (hoteluri si 
cladiri similare, 
cladiri pentru 
comert cu ridicata 
si cu amanuntul, 
etc) 

  Numar 7,00 

2007 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de construire 
eliberate pentru cladiri, pe tipuri de 
constructii 

Categorii de 
constructii - Alte 
cladiri (hoteluri si 
cladiri similare, 
cladiri pentru 
comert cu ridicata 
si cu amanuntul, 
etc) 

  Metri 
patrati 
suprafata 
utila 

1.193,00 
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3.7.2.ORAS ROVINARI - Imagine statistica pentru anul 2008 
AN 

REF DOMENIU INDICATOR CRITERIU CRITERIU2 UM VAL 
INDICATOR 

2008 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Total 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 2.632,00 

2008 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Agricola 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 383,00 

2008 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Arabila 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 240,00 

2008 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Pasuni 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 74,00 

2008 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Finete 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 25,00 

2008 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Vii si 
pepiniere viticole 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 7,00 

2008 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Livezi si 
pepiniere pomicole 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 37,00 

2008 Cultură şi artă ART101B - Biblioteci pe 
categorii de biblioteci 

Categorii de biblioteci 
- Total 

  Numar 4,00 

2008 Cultură şi artă ART101B - Biblioteci pe 
categorii de biblioteci 

Categorii de biblioteci 
- Publice 

  Numar 1,00 

2008 Forţa de 
muncă 

FOM104D - Numar mediu de 
salariati 

    Numar 
persoane 

8.617,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
01 - Agricultură, 
vânătoare şi servicii 
anexe 

  Numar 
persoane 

10,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Numar 
persoane 

1,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

40,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
11 - Fabricarea 
băuturilor 

  Numar 
persoane 

0,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
16 - Prelucrarea 
lemnului, fabricarea  
produselor din lemn şi 
plută, cu excepţia 
mobilei; fabricarea 
articolelor din paie şi 
din alte materiale 
vegetale împletite 

  Numar 
persoane 

0,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

27,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Numar 
persoane 

3,00 
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2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

1.523,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

19,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

5,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Numar 
persoane 

3.826,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
persoane 

248,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
persoane 

193,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

32,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
persoane 

35,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

337,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

17,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
persoane 

191,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

14,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

10,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Numar 
persoane 

2,00 
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2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
persoane 

15,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

1,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
persoane 

4,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
persoane 

1,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
79 - Activităţi ale 
agenţiilor turistice şi a 
tur-operatorilor; alte 
servicii de rezervare 
şi asistenţă turistică 

  Numar 
persoane 

0,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
persoane 

774,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
persoane 

1.249,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

2,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

4,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi 
pariuri 

  Numar 
persoane 

0,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
95 - Reparaţii de 
calculatoare, de 
articole personale şi 
de uz gospodăresc 

  Numar 
persoane 

5,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
persoane 

13,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

40,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
11 - Fabricarea 
băuturilor 

  Numar 
persoane 

0,00 
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2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
16 - Prelucrarea 
lemnului, fabricarea  
produselor din lemn şi 
plută, cu excepţia 
mobilei; fabricarea 
articolelor din paie şi 
din alte materiale 
vegetale împletite 

  Numar 
persoane 

0,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

27,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Numar 
persoane 

3,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

1.523,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

19,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

5,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Numar 
persoane 

3.826,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
persoane 

248,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
persoane 

193,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

32,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
persoane 

35,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

337,00 



Strategia Energetica a Orașului Rovinari Județul Gorj  
Perioada 2021 – 2027 

 

38 
 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

17,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
persoane 

191,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

14,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

10,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Numar 
persoane 

2,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
persoane 

15,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

1,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
persoane 

4,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
persoane 

1,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
79 - Activităţi ale 
agenţiilor turistice şi a 
tur-operatorilor; alte 
servicii de rezervare 
şi asistenţă turistică 

  Numar 
persoane 

0,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
persoane 

774,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
persoane 

1.249,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

2,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

4,00 
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2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi 
pariuri 

  Numar 
persoane 

0,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
95 - Reparaţii de 
calculatoare, de 
articole personale şi 
de uz gospodăresc 

  Numar 
persoane 

5,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
persoane 

13,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
01 - Agricultură, 
vânătoare şi servicii 
anexe 

  Numar 
persoane 

10,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Numar 
persoane 

1,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

40,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
11 - Fabricarea 
băuturilor 

  Numar 
persoane 

0,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
16 - Prelucrarea 
lemnului, fabricarea  
produselor din lemn şi 
plută, cu excepţia 
mobilei; fabricarea 
articolelor din paie şi 
din alte materiale 
vegetale împletite 

  Numar 
persoane 

0,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

27,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Numar 
persoane 

3,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

1.523,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

19,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

5,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Numar 
persoane 

3.826,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
persoane 

248,00 
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2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
persoane 

193,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

17,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
persoane 

191,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

14,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

10,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Numar 
persoane 

2,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
persoane 

15,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

1,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
persoane 

4,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
persoane 

1,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
79 - Activităţi ale 
agenţiilor turistice şi a 
tur-operatorilor; alte 
servicii de rezervare 
şi asistenţă turistică 

  Numar 
persoane 

0,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
persoane 

774,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
persoane 

1.249,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

2,00 
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2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

4,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi 
pariuri 

  Numar 
persoane 

0,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
95 - Reparaţii de 
calculatoare, de 
articole personale şi 
de uz gospodăresc 

  Numar 
persoane 

5,00 

2008 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
persoane 

13,00 

2008 Echiparea 
teritoriului 

GOS102A - Suprafata 
intravilana a municipiilor si 
oraselor 

    Hectare 446,00 

2008 Echiparea 
teritoriului 

GOS103A - Suprafaţa spaţiilor 
verzi (municipii şi oraşe) 

    Hectare 4,00 

2008 Echiparea 
teritoriului 

GOS104A - Lungimea străzilor 
orăşeneşti 

    Kilometri 29,00 

2008 Echiparea 
teritoriului 

GOS105A - Lungimea străzilor 
orăşeneşti modernizate 

    Kilometri 19,00 

2008 Echiparea 
teritoriului 

GOS106B - Lungimea totală a 
reţelei simple de distribuţie a 
apei potabile 

    Kilometri 22,00 

2008 Echiparea 
teritoriului 

GOS107A - Capacitatea 
instalaţiilor de producere a 
apei potabile 

    Metri cubi 
pe zi 

2.226,00 

2008 Echiparea 
teritoriului 

GOS108A - Cantitatea de apă 
potabilă distribuită 
consumatorilor  

Destinatia apei 
distribuite - Total 

  Mii metri 
cubi 

454,00 

2008 Echiparea 
teritoriului 

GOS108A - Cantitatea de apă 
potabilă distribuită 
consumatorilor  

Destinatia apei 
distribuite - Din care: 
pentru uz casnic 

  Mii metri 
cubi 

350,00 

2008 Echiparea 
teritoriului 

GOS109A - Energia termica 
distribuita 

    Gigacalorii 480,00 

2008 Echiparea 
teritoriului 

GOS110A - Lungimea totală 
simplă a conductelor de 
canalizare 

    Kilometri 13,80 

2008 Echiparea 
teritoriului 

GOS116A - Lungimea totală a 
conductelor de distribuţie a 
gazelor 

    Kilometri 21,30 

2008 Echiparea 
teritoriului 

GOS118A - Gaze naturale 
distribuite, după destinaţie 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite - 
Total 

  Mii metri 
cubi 

30.198,00 

2008 Echiparea 
teritoriului 

GOS118A - Gaze naturale 
distribuite, după destinaţie 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite - 
Din care: pentru uz 
casnic 

  Mii metri 
cubi 

2.725,00 

2008 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente 
la sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de proprietate 
- Total 

  Numar 4.821,00 

2008 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente 
la sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de proprietate 
- Proprietate publica 

  Numar 572,00 

2008 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente 
la sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de proprietate 
- Proprietate privata 

  Numar 4.249,00 

2008 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de proprietate 
- Total 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

161.095,00 
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2008 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de proprietate 
- Proprietate publica 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

14.838,00 

2008 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de proprietate 
- Proprietate privata 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

146.257,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Total Numar 
persoane 

13.708,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6.841,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

6.867,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

802,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

412,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

390,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

870,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

437,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

433,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

987,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

469,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

518,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.479,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

760,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

719,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.530,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

759,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

771,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.221,00 
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2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

612,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

609,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.225,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

598,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

627,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.623,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

775,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

848,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.283,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

623,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

660,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.123,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

626,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

497,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

747,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

406,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

341,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

387,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

197,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

190,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

165,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

74,00 
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2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

91,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

119,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

51,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

68,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

73,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

25,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

48,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

34,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

7,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

27,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

23,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

5,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

18,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - Total Numar 
persoane 

17,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

5,00 

2008 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

12,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Total Numar 
persoane 

13.758,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6.860,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

6.898,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

815,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

421,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

394,00 
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2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

882,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

437,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

445,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

937,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

452,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

485,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.424,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

726,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

698,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.595,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

783,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

812,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.215,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

619,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

596,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.212,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

583,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

629,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.559,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

744,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

815,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.343,00 
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2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

649,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

694,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.146,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

639,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

507,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

781,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

424,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

357,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

415,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

213,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

202,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

169,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

79,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

90,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

117,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

48,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

69,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

74,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

27,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

47,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

35,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6,00 
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2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

29,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

22,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

5,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

17,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - Total Numar 
persoane 

17,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

5,00 

2008 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

12,00 

2008 Populaţie POP108C - Populatia de 
varsta oficiala 
corespunzatoare 
invatamantului prescolar 

    Numar 
persoane 

635,00 

2008 Populaţie POP201D - Născuţi vii     Numar 
persoane 

162,00 

2008 Populaţie POP204C - Nascuti morti     Numar 
persoane 

1,00 

2008 Populaţie POP206D - Decedaţi     Numar 
persoane 

48,00 

2008 Populaţie POP208C - Decedati sub 1 an     Numar 
persoane 

1,00 

2008 Populaţie POP210D - Casatorii     Numar 117,00 

2008 Populaţie POP212B - Divorturi     Numar 9,00 

2008 Populaţie POP304B - Stabiliri de 
resedinta 

    Numar 
persoane 

230,00 

2008 Populaţie POP305B - Plecari cu 
resedinta 

    Numar 
persoane 

162,00 

2008 Populaţie POP307A - Stabiliri cu 
domiciliul (inclusiv migratia 
internationala) 

    Numar 
persoane 

477,00 

2008 Populaţie POP308A - Plecari cu 
domiciliul (inclusiv migratia 
internationala) 

    Numar 
persoane 

478,00 

2008 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Spitale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2008 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Ambulatorii 
integrate spitalului 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2008 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale scolare 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2008 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale de familie 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 8,00 

2008 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
stomatologice 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 3,00 
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2008 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale de 
specialitate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 7,00 

2008 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Farmacii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2008 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Farmacii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 3,00 

2008 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Crese 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2008 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - 
Laboratoare medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 3,00 

2008 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Alte tipuri 
de cabinete medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2008 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Alte tipuri 
de cabinete medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 1,00 

2008 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN102C - Paturi in unitatile 
sanitare, pe categorii de 
unitati sanitare si forme de 
proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - In spitale, 
inclusiv in centre de 
sanatate cu paturi de 
spital - paturi pentru 
internare continua  

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 121,00 

2008 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN102C - Paturi in unitatile 
sanitare, pe categorii de 
unitati sanitare si forme de 
proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - In crese  

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 20,00 

2008 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Medici 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

28,00 

2008 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Medici 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

1,00 

2008 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - Din 
total medici: medici 
de familie 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

8,00 

2008 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Stomatologi 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

2,00 

2008 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Farmacisti 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

1,00 

2008 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Farmacisti 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

1,00 

2008 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Personal sanitar 
mediu 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

66,00 
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2008 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Personal sanitar 
mediu 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

14,00 

2008 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 3,00 

2008 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Primar si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 2,00 

2008 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Liceal 

  Numar 1,00 

2008 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 
persoane 

2.635,00 

2008 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Copii inscrisi in 
gradinite 

  Numar 
persoane 

490,00 

2008 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul 
preuniversitar 

  Numar 
persoane 

2.145,00 

2008 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul primar 
si gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

  Numar 
persoane 

1.300,00 

2008 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul primar 
(inclusiv invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

607,00 

2008 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul  
gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

  Numar 
persoane 

693,00 

2008 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul liceal 

  Numar 
persoane 

547,00 

2008 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul 
profesional 

  Numar 
persoane 

298,00 

2008 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 
persoane 

174,00 

2008 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant prescolar 

  Numar 
persoane 

27,00 

2008 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar si 
gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

  Numar 
persoane 

82,00 

2008 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar 
(inclusiv invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

27,00 

2008 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant gimnazial 
(inclusiv invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

55,00 

2008 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant  liceal 

  Numar 
persoane 

42,00 

2008 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant 
profesional 

  Numar 
persoane 

23,00 

2008 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 48,00 
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2008 Învăţământ SCL106C - Laboratoare 
scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 10,00 

2008 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 4,00 

2008 Învăţământ SCL108B - Ateliere scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 7,00 

2008 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 60,00 

2008 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 2,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

LOC104B - Locuinţe terminate 
în cursul anului, pe surse de 
finanţare 

Surse de finantare - 
Total 

  Numar 40,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

LOC104B - Locuinţe terminate 
în cursul anului, pe surse de 
finanţare 

Surse de finantare - 
Din fonduri publice 

  Numar 38,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

LOC104B - Locuinţe terminate 
în cursul anului, pe surse de 
finanţare 

Surse de finantare - 
Din fonduri private 

  Numar 2,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

LOC104B - Locuinţe terminate 
în cursul anului, pe surse de 
finanţare 

Surse de finantare - 
Din fondurile  
populatiei 

  Numar 2,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Cladiri 
rezidentiale (exclusiv 
cele pentru 
colectivitati) 

  Numar 2,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Cladiri 
rezidentiale (exclusiv 
cele pentru 
colectivitati) 

  Metri 
patrati 
suprafata 
utila 

274,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Alte 
cladiri (hoteluri si 
cladiri similare, cladiri 
pentru comert cu 
ridicata si cu 
amanuntul, etc) 

  Numar 5,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Alte 
cladiri (hoteluri si 
cladiri similare, cladiri 
pentru comert cu 
ridicata si cu 
amanuntul, etc) 

  Metri 
patrati 
suprafata 
utila 

6.524,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
01 - Agricultură, 
vânătoare şi servicii 
anexe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
11 - Fabricarea 
băuturilor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
16 - Prelucrarea 
lemnului, fabricarea  
produselor din lemn şi 
plută, cu excepţia 
mobilei; fabricarea 
articolelor din paie şi 
din alte materiale 
vegetale împletite 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

17,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

16,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

7,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

100,00 
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2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

8,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

19,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
79 - Activităţi ale 
agenţiilor turistice şi a 
tur-operatorilor; alte 
servicii de rezervare 
şi asistenţă turistică 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi 
pariuri 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
95 - Reparaţii de 
calculatoare, de 
articole personale şi 
de uz gospodăresc 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
intreprinderi 

7,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
01 - Agricultură, 
vânătoare şi servicii 
anexe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
11 - Fabricarea 
băuturilor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
16 - Prelucrarea 
lemnului, fabricarea  
produselor din lemn şi 
plută, cu excepţia 
mobilei; fabricarea 
articolelor din paie şi 
din alte materiale 
vegetale împletite 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

17,00 
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2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

16,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

8,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

19,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
79 - Activităţi ale 
agenţiilor turistice şi a 
tur-operatorilor; alte 
servicii de rezervare 
şi asistenţă turistică 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi 
pariuri 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
95 - Reparaţii de 
calculatoare, de 
articole personale şi 
de uz gospodăresc 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
intreprinderi 

7,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
01 - Agricultură, 
vânătoare şi servicii 
anexe 

  Lei 333.152,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Lei 6.000,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Lei 3.246.335,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
11 - Fabricarea 
băuturilor 

  Lei 3.965,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
16 - Prelucrarea 
lemnului, fabricarea  
produselor din lemn şi 
plută, cu excepţia 
mobilei; fabricarea 
articolelor din paie şi 
din alte materiale 
vegetale împletite 

  Lei 4.598,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Lei 896.018,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Lei 27.989,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Lei ######### 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Lei 11.423.102,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Lei 278.536,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Lei ######### 
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2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Lei 18.720.474,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Lei 16.119.284,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Lei 3.478.087,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Lei 7.831.576,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Lei 32.555.423,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Lei 6.809.532,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Lei 11.969.143,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Lei 129.160,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Lei 405.280,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Lei 32.438,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Lei 766.943,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Lei 516.691,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Lei 111.230,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Lei 16.489,00 
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2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
79 - Activităţi ale 
agenţiilor turistice şi a 
tur-operatorilor; alte 
servicii de rezervare 
şi asistenţă turistică 

  Lei 1.018,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Lei 11.225.658,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Lei 29.460.912,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Lei 30.802,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Lei 59.822,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi 
pariuri 

  Lei 18.932,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
95 - Reparaţii de 
calculatoare, de 
articole personale şi 
de uz gospodăresc 

  Lei 311.179,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Lei 291.120,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
01 - Agricultură, 
vânătoare şi servicii 
anexe 

  Lei 333.152,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Lei 6.000,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Lei 3.246.335,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
11 - Fabricarea 
băuturilor 

  Lei 3.965,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
16 - Prelucrarea 
lemnului, fabricarea  
produselor din lemn şi 
plută, cu excepţia 
mobilei; fabricarea 
articolelor din paie şi 
din alte materiale 
vegetale împletite 

  Lei 4.598,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Lei 896.018,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Lei 27.989,00 
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2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Lei ######### 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Lei 11.423.102,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Lei 278.536,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Lei ######### 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Lei 18.720.474,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Lei 16.119.284,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Lei 6.809.532,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Lei 11.969.143,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Lei 129.160,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Lei 405.280,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Lei 32.438,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Lei 766.943,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Lei 516.691,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Lei 111.230,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Lei 16.489,00 



Strategia Energetica a Orașului Rovinari Județul Gorj  
Perioada 2021 – 2027 

 

59 
 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
79 - Activităţi ale 
agenţiilor turistice şi a 
tur-operatorilor; alte 
servicii de rezervare 
şi asistenţă turistică 

  Lei 1.018,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Lei 11.225.658,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Lei 29.460.912,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Lei 30.802,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Lei 59.822,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi 
pariuri 

  Lei 18.932,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
95 - Reparaţii de 
calculatoare, de 
articole personale şi 
de uz gospodăresc 

  Lei 311.179,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Lei 291.120,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

11,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
79 - Activităţi ale 
agenţiilor turistice şi a 
tur-operatorilor; alte 
servicii de rezervare 
şi asistenţă turistică 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
85 - Învăţământ 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
95 - Reparaţii de 
calculatoare, de 
articole personale şi 
de uz gospodăresc 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
11 - Fabricarea 
băuturilor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
16 - Prelucrarea 
lemnului, fabricarea  
produselor din lemn şi 
plută, cu excepţia 
mobilei; fabricarea 
articolelor din paie şi 
din alte materiale 
vegetale împletite 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
18 - Tipărire şi 
reproducerea pe 
suporţi a 
înregistrărilor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

14,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

13,00 
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2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
74 - Alte activităţi 
profesionale, 
stiinţifice şi tehnice 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
79 - Activităţi ale 
agenţiilor turistice şi a 
tur-operatorilor; alte 
servicii de rezervare 
şi asistenţă turistică 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi 
distractive 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2008 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
95 - Reparaţii de 
calculatoare, de 
articole personale şi 
de uz gospodăresc 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 
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3.7.3.ORAS ROVINARI - Imagine statistica pentru anul 2009 

AN 
REF DOMENIU INDICATOR CRITERIU CRITERIU2 UM VAL 

INDICATOR 
2009 Agricultură, 

silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Total 

Forme de 
proprietate 
- Total 

Hectare 2.632,00 

2009 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Agricola 

Forme de 
proprietate 
- Total 

Hectare 383,00 

2009 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Arabila 

Forme de 
proprietate 
- Total 

Hectare 300,00 

2009 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Pasuni 

Forme de 
proprietate 
- Total 

Hectare 14,00 

2009 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Finete 

Forme de 
proprietate 
- Total 

Hectare 25,00 

2009 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Vii si 
pepiniere viticole 

Forme de 
proprietate 
- Total 

Hectare 7,00 

2009 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Livezi si 
pepiniere pomicole 

Forme de 
proprietate 
- Total 

Hectare 37,00 

2009 Cultură şi artă ART101B - Biblioteci pe 
categorii de biblioteci 

Categorii de biblioteci 
- Total 

  Numar 4,00 

2009 Cultură şi artă ART101B - Biblioteci pe 
categorii de biblioteci 

Categorii de biblioteci 
- Publice 

  Numar 1,00 

2009 Forţa de 
muncă 

FOM104D - Numar mediu de 
salariati 

    Numar 
persoane 

8.005,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Numar 
persoane 

1,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

36,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

14,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Numar 
persoane 

1,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

1.147,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

13,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

6,00 
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2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

122,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Numar 
persoane 

4.029,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Numar 
persoane 

103,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

3,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
persoane 

264,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
persoane 

30,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

28,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
persoane 

28,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

238,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

12,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
55 - Hoteluri şi alte 
facilităţi de cazare 

  Numar 
persoane 

2,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
persoane 

175,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

7,00 
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2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

7,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Numar 
persoane 

1,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
persoane 

12,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

4,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
persoane 

5,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
persoane 

0,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi de 
testări şi analiză 
tehnică 

  Numar 
persoane 

1,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
persoane 

754,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
persoane 

1.176,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

2,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi 
pariuri 

  Numar 
persoane 

0,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi 
distractive 

  Numar 
persoane 

1,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
95 - Reparaţii de 
calculatoare, de 
articole personale şi 
de uz gospodăresc 

  Numar 
persoane 

1,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
persoane 

15,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

36,00 
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2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

14,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Numar 
persoane 

1,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

1.147,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

13,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

6,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

122,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Numar 
persoane 

4.029,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Numar 
persoane 

103,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

3,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
persoane 

264,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
persoane 

30,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

28,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
persoane 

28,00 
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2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

238,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

12,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
55 - Hoteluri şi alte 
facilităţi de cazare 

  Numar 
persoane 

2,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
persoane 

175,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

7,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

7,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Numar 
persoane 

1,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
persoane 

12,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

4,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
persoane 

5,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
persoane 

0,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi de 
testări şi analiză 
tehnică 

  Numar 
persoane 

1,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
persoane 

754,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
persoane 

1.176,00 
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2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

2,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi 
pariuri 

  Numar 
persoane 

0,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi 
distractive 

  Numar 
persoane 

1,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
95 - Reparaţii de 
calculatoare, de 
articole personale şi 
de uz gospodăresc 

  Numar 
persoane 

1,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
persoane 

15,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Numar 
persoane 

1,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

36,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

14,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Numar 
persoane 

1,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

1.147,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

13,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

6,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

122,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Numar 
persoane 

4.029,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Numar 
persoane 

103,00 
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2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

3,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
persoane 

264,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
persoane 

30,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

12,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
55 - Hoteluri şi alte 
facilităţi de cazare 

  Numar 
persoane 

2,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
persoane 

175,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

7,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

7,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Numar 
persoane 

1,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
persoane 

12,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

4,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
persoane 

5,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
persoane 

0,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi de 
testări şi analiză 
tehnică 

  Numar 
persoane 

1,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
persoane 

754,00 
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2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
persoane 

1.176,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

2,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi 
pariuri 

  Numar 
persoane 

0,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi 
distractive 

  Numar 
persoane 

1,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
95 - Reparaţii de 
calculatoare, de 
articole personale şi 
de uz gospodăresc 

  Numar 
persoane 

1,00 

2009 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
persoane 

15,00 

2009 Echiparea 
teritoriului 

GOS102A - Suprafata 
intravilana a municipiilor si 
oraselor 

    Hectare 446,00 

2009 Echiparea 
teritoriului 

GOS103A - Suprafaţa spaţiilor 
verzi (municipii şi oraşe) 

    Hectare 4,00 

2009 Echiparea 
teritoriului 

GOS104A - Lungimea străzilor 
orăşeneşti 

    Kilometri 29,00 

2009 Echiparea 
teritoriului 

GOS105A - Lungimea străzilor 
orăşeneşti modernizate 

    Kilometri 19,00 

2009 Echiparea 
teritoriului 

GOS106B - Lungimea totală a 
reţelei simple de distribuţie a 
apei potabile 

    Kilometri 22,00 

2009 Echiparea 
teritoriului 

GOS107A - Capacitatea 
instalaţiilor de producere a apei 
potabile 

    Metri cubi 
pe zi 

2.226,00 

2009 Echiparea 
teritoriului 

GOS108A - Cantitatea de apă 
potabilă distribuită 
consumatorilor  

Destinatia apei 
distribuite - Total 

  Mii metri 
cubi 

453,00 

2009 Echiparea 
teritoriului 

GOS108A - Cantitatea de apă 
potabilă distribuită 
consumatorilor  

Destinatia apei 
distribuite - Din care: 
pentru uz casnic 

  Mii metri 
cubi 

331,00 

2009 Echiparea 
teritoriului 

GOS110A - Lungimea totală 
simplă a conductelor de 
canalizare 

    Kilometri 14,40 

2009 Echiparea 
teritoriului 

GOS116A - Lungimea totală a 
conductelor de distribuţie a 
gazelor 

    Kilometri 21,30 

2009 Echiparea 
teritoriului 

GOS118A - Gaze naturale 
distribuite, după destinaţie 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite - 
Total 

  Mii metri 
cubi 

23.029,00 

2009 Echiparea 
teritoriului 

GOS118A - Gaze naturale 
distribuite, după destinaţie 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite - 
Din care: pentru uz 
casnic 

  Mii metri 
cubi 

2.662,00 

2009 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente 
la sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de proprietate 
- Total 

  Numar 4.821,00 

2009 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente 
la sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de proprietate 
- Proprietate publica 

  Numar 572,00 

2009 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente 
la sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de proprietate 
- Proprietate privata 

  Numar 4.249,00 
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2009 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de proprietate 
- Total 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

161.095,00 

2009 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de proprietate 
- Proprietate publica 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

14.838,00 

2009 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de proprietate 
- Proprietate privata 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

146.257,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Total Numar 
persoane 

13.833,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6.906,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

6.927,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

796,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

405,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

391,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

869,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

435,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

434,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

941,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

450,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

491,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.351,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

687,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

664,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.644,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

814,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

830,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.214,00 
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2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

613,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

601,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.246,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

613,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

633,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.484,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

723,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

761,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.426,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

672,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

754,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.137,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

637,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

500,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

826,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

449,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

377,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

448,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

229,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

219,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

178,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

82,00 
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2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

96,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

118,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

49,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

69,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

82,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

31,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

51,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

34,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

8,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

26,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

22,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

5,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

17,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - Total Numar 
persoane 

17,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

4,00 

2009 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

13,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Total Numar 
persoane 

13.828,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6.899,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

6.929,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

784,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

395,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

389,00 
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2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

851,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

436,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

415,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

922,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

437,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

485,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.304,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

654,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

650,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.653,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

829,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

824,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.208,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

611,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

597,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.243,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

608,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

635,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.426,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

693,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

733,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.504,00 
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2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

713,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

791,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.114,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

612,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

502,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

867,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

471,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

396,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

467,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

243,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

224,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

205,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

93,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

112,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

126,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

57,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

69,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

78,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

30,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

48,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

36,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

8,00 
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2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

28,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

24,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

5,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

19,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - Total Numar 
persoane 

16,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

4,00 

2009 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

12,00 

2009 Populaţie POP108C - Populatia de varsta 
oficiala corespunzatoare 
invatamantului prescolar 

    Numar 
persoane 

621,00 

2009 Populaţie POP201D - Născuţi vii     Numar 
persoane 

142,00 

2009 Populaţie POP204C - Nascuti morti     Numar 
persoane 

1,00 

2009 Populaţie POP206D - Decedaţi     Numar 
persoane 

58,00 

2009 Populaţie POP208C - Decedati sub 1 an     Numar 
persoane 

1,00 

2009 Populaţie POP210D - Casatorii     Numar 107,00 

2009 Populaţie POP212B - Divorturi     Numar 48,00 

2009 Populaţie POP304B - Stabiliri de 
resedinta 

    Numar 
persoane 

252,00 

2009 Populaţie POP305B - Plecari cu resedinta     Numar 
persoane 

177,00 

2009 Populaţie POP307A - Stabiliri cu 
domiciliul (inclusiv migratia 
internationala) 

    Numar 
persoane 

334,00 

2009 Populaţie POP308A - Plecari cu domiciliul 
(inclusiv migratia 
internationala) 

    Numar 
persoane 

428,00 

2009 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Spitale 

Forme de 
proprietate 
- 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2009 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Ambulatorii 
integrate spitalului 

Forme de 
proprietate 
- 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2009 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale scolare 

Forme de 
proprietate 
- 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2009 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale de familie 

Forme de 
proprietate 
- 
Proprietate 
publica 

Numar 8,00 
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2009 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
stomatologice 

Forme de 
proprietate 
- 
Proprietate 
publica 

Numar 2,00 

2009 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale de 
specialitate 

Forme de 
proprietate 
- 
Proprietate 
privata 

Numar 7,00 

2009 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Farmacii 

Forme de 
proprietate 
- 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2009 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Farmacii 

Forme de 
proprietate 
- 
Proprietate 
privata 

Numar 3,00 

2009 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Crese 

Forme de 
proprietate 
- 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2009 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - 
Laboratoare medicale 

Forme de 
proprietate 
- 
Proprietate 
publica 

Numar 2,00 

2009 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Alte tipuri 
de cabinete medicale 

Forme de 
proprietate 
- 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2009 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN102C - Paturi in unitatile 
sanitare, pe categorii de unitati 
sanitare si forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - In spitale, 
inclusiv in centre de 
sanatate cu paturi de 
spital - paturi pentru 
internare continua  

Forme de 
proprietate 
- 
Proprietate 
publica 

Numar 121,00 

2009 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN102C - Paturi in unitatile 
sanitare, pe categorii de unitati 
sanitare si forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - In crese  

Forme de 
proprietate 
- 
Proprietate 
publica 

Numar 20,00 

2009 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Medici 

Forme de 
proprietate 
- 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

29,00 

2009 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - Din 
total medici: medici 
de familie 

Forme de 
proprietate 
- 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

8,00 

2009 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Stomatologi 

Forme de 
proprietate 
- 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

2,00 

2009 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Farmacisti 

Forme de 
proprietate 
- 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

1,00 

2009 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Farmacisti 

Forme de 
proprietate 
- 

Numar 
persoane 

1,00 
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Proprietate 
privata 

2009 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Personal sanitar 
mediu 

Forme de 
proprietate 
- 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

82,00 

2009 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Personal sanitar 
mediu 

Forme de 
proprietate 
- 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

8,00 

2009 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 3,00 

2009 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Primar si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 2,00 

2009 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Liceal 

  Numar 1,00 

2009 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 
persoane 

2.605,00 

2009 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Copii inscrisi in 
gradinite 

  Numar 
persoane 

519,00 

2009 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul 
preuniversitar 

  Numar 
persoane 

2.086,00 

2009 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul primar 
si gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

  Numar 
persoane 

1.219,00 

2009 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul primar 
(inclusiv invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

585,00 

2009 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul  
gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

  Numar 
persoane 

634,00 

2009 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul liceal 

  Numar 
persoane 

677,00 

2009 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul 
profesional 

  Numar 
persoane 

190,00 

2009 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 
persoane 

166,00 

2009 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant prescolar 

  Numar 
persoane 

27,00 

2009 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar si 
gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

  Numar 
persoane 

81,00 

2009 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar 
(inclusiv invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

30,00 

2009 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant gimnazial 
(inclusiv invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

51,00 
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2009 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant  liceal 

  Numar 
persoane 

42,00 

2009 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant 
profesional 

  Numar 
persoane 

16,00 

2009 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 60,00 

2009 Învăţământ SCL106C - Laboratoare scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 11,00 

2009 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 4,00 

2009 Învăţământ SCL108B - Ateliere scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 7,00 

2009 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 75,00 

2009 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 3,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Cladiri 
rezidentiale (exclusiv 
cele pentru 
colectivitati) 

  Numar 5,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Cladiri 
rezidentiale (exclusiv 
cele pentru 
colectivitati) 

  Metri 
patrati 
suprafata 
utila 

733,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Cladiri 
pentru comert cu 
ridicata si cu 
amanuntul 

  Numar 1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Cladiri 
pentru comert cu 
ridicata si cu 
amanuntul 

  Metri 
patrati 
suprafata 
utila 

594,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

18,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

11,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

7,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

9,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

84,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

7,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
55 - Hoteluri şi alte 
facilităţi de cazare 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

17,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
intreprinderi 

7,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi de 
testări şi analiză 
tehnică 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi 
pariuri 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi 
distractive 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
95 - Reparaţii de 
calculatoare, de 
articole personale şi 
de uz gospodăresc 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
intreprinderi 

9,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 
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2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

18,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

11,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

7,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
55 - Hoteluri şi alte 
facilităţi de cazare 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

17,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
intreprinderi 

7,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi de 
testări şi analiză 
tehnică 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi 
pariuri 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi 
distractive 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
95 - Reparaţii de 
calculatoare, de 
articole personale şi 
de uz gospodăresc 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
intreprinderi 

9,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Lei 160.609,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Lei 3.316.655,00 
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2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Lei 525.858,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Lei 9.956,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Lei 92.101.408,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Lei 1.036.013,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Lei 145.711,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Lei 11.201.552,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Lei 845.406.170,0
0 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Lei 2.123.776,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Lei 402.800,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Lei 16.293.468,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Lei 1.155.563,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Lei 3.532.358,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Lei 5.814.855,00 
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2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Lei 28.055.846,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Lei 908.422,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
55 - Hoteluri şi alte 
facilităţi de cazare 

  Lei 77.183,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Lei 10.800.506,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Lei 173.632,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Lei 432.424,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Lei 45.492,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Lei 1.425.767,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Lei 582.668,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Lei 82.190,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Lei 28.973,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi de 
testări şi analiză 
tehnică 

  Lei 30.805,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Lei 7.975.514,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Lei 18.584.556,00 
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2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Lei 59.909,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi 
pariuri 

  Lei 38.057,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi 
distractive 

  Lei 3.172,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
95 - Reparaţii de 
calculatoare, de 
articole personale şi 
de uz gospodăresc 

  Lei 4.987,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Lei 320.422,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Lei 160.609,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Lei 3.316.655,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Lei 525.858,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Lei 9.956,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Lei 92.101.408,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Lei 1.036.013,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Lei 145.711,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Lei 11.201.552,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Lei 845.406.170,0
0 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Lei 2.123.776,00 
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2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Lei 402.800,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Lei 16.293.468,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Lei 1.155.563,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Lei 908.422,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
55 - Hoteluri şi alte 
facilităţi de cazare 

  Lei 77.183,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Lei 10.800.506,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Lei 173.632,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Lei 432.424,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Lei 45.492,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Lei 1.425.767,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Lei 582.668,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Lei 82.190,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Lei 28.973,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi de 
testări şi analiză 
tehnică 

  Lei 30.805,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Lei 7.975.514,00 



Strategia Energetica a Orașului Rovinari Județul Gorj  
Perioada 2021 – 2027 

 

87 
 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Lei 18.584.556,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Lei 59.909,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi 
pariuri 

  Lei 38.057,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi 
distractive 

  Lei 3.172,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
95 - Reparaţii de 
calculatoare, de 
articole personale şi 
de uz gospodăresc 

  Lei 4.987,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Lei 320.422,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

7,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
55 - Hoteluri şi alte 
facilităţi de cazare 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

10,00 
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2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi de 
testări şi analiză 
tehnică 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
73 - Publicitate şi 
activităţi de studiere a 
pieţei 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi 
pariuri 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi 
distractive 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

12,00 
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2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN - 
55 - Hoteluri şi alte 
facilităţi de cazare 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN - 
71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi de 
testări şi analiză 
tehnică 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN - 
85 - Învăţământ 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN - 
92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi 
pariuri 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN - 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi 
distractive 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2009 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN - 
95 - Reparaţii de 
calculatoare, de 
articole personale şi 
de uz gospodăresc 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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3.7.4.ORAS ROVINARI - Imagine statistica pentru anul 2010 
AN 

REF DOMENIU INDICATOR CRITERIU CRITERIU2 UM VAL INDICATOR 

2010 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Total 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 2.632,00 

2010 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Total 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 2.030,00 

2010 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Agricola 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 383,00 

2010 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Agricola 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 260,00 

2010 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Arabila 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 240,00 

2010 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Arabila 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 231,00 

2010 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Pasuni 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 74,00 

2010 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Pasuni 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 14,00 

2010 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Finete 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 25,00 

2010 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Finete 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 6,00 

2010 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Vii si 
pepiniere viticole 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 7,00 

2010 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Vii si 
pepiniere viticole 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 7,00 

2010 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Livezi si 
pepiniere pomicole 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 37,00 

2010 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Livezi si 
pepiniere pomicole 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 2,00 

2010 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Terenuri 
neagricole total 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 2.249,00 

2010 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Terenuri 
neagricole total 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 1.770,00 
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2010 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Paduri si 
alta vegetatie 
forestiera 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 301,00 

2010 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Paduri si 
alta vegetatie 
forestiera 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 1,00 

2010 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Ocupata cu 
ape, balti 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 66,00 

2010 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Ocupata cu 
ape, balti 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 2,00 

2010 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Ocupata cu 
constructii 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 1.443,00 

2010 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Ocupata cu 
constructii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 1.360,00 

2010 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Cai de 
comunicatii si cai 
ferate 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 89,00 

2010 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Cai de 
comunicatii si cai 
ferate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 57,00 

2010 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Terenuri 
degradate si 
neproductive 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 350,00 

2010 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Terenuri 
degradate si 
neproductive 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 350,00 

2010 Cultură şi artă ART101B - Biblioteci pe 
categorii de biblioteci 

Categorii de biblioteci 
- Total 

  Numar 4,00 

2010 Cultură şi artă ART101B - Biblioteci pe 
categorii de biblioteci 

Categorii de biblioteci 
- Publice 

  Numar 1,00 

2010 Forţa de 
muncă 

FOM104D - Numar mediu de 
salariati 

    Numar 
persoane 

7.277,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Numar 
persoane 

2,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

49,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

10,00 
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2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

534,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

15,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

8,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

96,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Numar 
persoane 

4.388,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Numar 
persoane 

109,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

0,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
persoane 

218,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
42 - Lucrări de geniu 
civil 

  Numar 
persoane 

12,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
persoane 

29,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

11,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
persoane 

23,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

202,00 
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2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

133,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
persoane 

153,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

8,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

5,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Numar 
persoane 

1,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
persoane 

15,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

3,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
persoane 

3,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
persoane 

0,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
persoane 

309,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
persoane 

1.106,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

16,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
85 - Învăţământ 

  Numar 
persoane 

1,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

4,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi 
distractive 

  Numar 
persoane 

1,00 
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2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
persoane 

14,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

49,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

10,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

534,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

15,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

8,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

96,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Numar 
persoane 

4.388,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Numar 
persoane 

109,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

0,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
persoane 

218,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
42 - Lucrări de geniu 
civil 

  Numar 
persoane 

12,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
persoane 

29,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

11,00 
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2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
persoane 

23,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

202,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

133,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
persoane 

153,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

8,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

5,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Numar 
persoane 

1,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
persoane 

15,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

3,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
persoane 

3,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
persoane 

0,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
persoane 

309,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
persoane 

1.106,00 
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2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

16,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
85 - Învăţământ 

  Numar 
persoane 

1,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

4,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi 
distractive 

  Numar 
persoane 

1,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
persoane 

14,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Numar 
persoane 

2,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

49,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

10,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

534,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

15,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

8,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

96,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Numar 
persoane 

4.388,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Numar 
persoane 

109,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

0,00 
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2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
persoane 

218,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
42 - Lucrări de geniu 
civil 

  Numar 
persoane 

12,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
persoane 

29,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

133,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
persoane 

153,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

8,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

5,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Numar 
persoane 

1,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
persoane 

15,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

3,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
persoane 

3,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
persoane 

0,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
persoane 

309,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
persoane 

1.106,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

16,00 
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2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
85 - Învăţământ 

  Numar 
persoane 

1,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

4,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi 
distractive 

  Numar 
persoane 

1,00 

2010 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
persoane 

14,00 

2010 Forţa de 
muncă 

SOM101E - Someri înregistrati 
la sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Total   Numar 
persoane 

497,00 

2010 Forţa de 
muncă 

SOM101E - Someri înregistrati 
la sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Masculin   Numar 
persoane 

228,00 

2010 Forţa de 
muncă 

SOM101E - Someri înregistrati 
la sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Feminin   Numar 
persoane 

269,00 

2010 Forţa de 
muncă 

SOM101F - Ponderea 
somerilor înregistrati la 
sfârsitul anului în totalul 
resurselor de munca, pe sexe 

Sex - Total   Procente 4,80 

2010 Forţa de 
muncă 

SOM101F - Ponderea 
somerilor înregistrati la 
sfârsitul anului în totalul 
resurselor de munca, pe sexe 

Sex - Masculin   Procente 4,40 

2010 Forţa de 
muncă 

SOM101F - Ponderea 
somerilor înregistrati la 
sfârsitul anului în totalul 
resurselor de munca, pe sexe 

Sex - Feminin   Procente 5,30 

2010 Echiparea 
teritoriului 

GOS102A - Suprafata 
intravilana a municipiilor si 
oraselor 

    Hectare 446,00 

2010 Echiparea 
teritoriului 

GOS103A - Suprafaţa spaţiilor 
verzi (municipii şi oraşe) 

    Hectare 4,00 

2010 Echiparea 
teritoriului 

GOS104A - Lungimea străzilor 
orăşeneşti 

    Kilometri 29,00 

2010 Echiparea 
teritoriului 

GOS105A - Lungimea străzilor 
orăşeneşti modernizate 

    Kilometri 19,00 

2010 Echiparea 
teritoriului 

GOS106B - Lungimea totală a 
reţelei simple de distribuţie a 
apei potabile 

    Kilometri 23,70 

2010 Echiparea 
teritoriului 

GOS107A - Capacitatea 
instalaţiilor de producere a 
apei potabile 

    Metri cubi 
pe zi 

2.226,00 

2010 Echiparea 
teritoriului 

GOS108A - Cantitatea de apă 
potabilă distribuită 
consumatorilor  

Destinatia apei 
distribuite - Total 

  Mii metri 
cubi 

476,00 

2010 Echiparea 
teritoriului 

GOS108A - Cantitatea de apă 
potabilă distribuită 
consumatorilor  

Destinatia apei 
distribuite - Din care: 
pentru uz casnic 

  Mii metri 
cubi 

329,00 

2010 Echiparea 
teritoriului 

GOS110A - Lungimea totală 
simplă a conductelor de 
canalizare 

    Kilometri 14,30 

2010 Echiparea 
teritoriului 

GOS116A - Lungimea totală a 
conductelor de distribuţie a 
gazelor 

    Kilometri 23,80 

2010 Echiparea 
teritoriului 

GOS118A - Gaze naturale 
distribuite, după destinaţie 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite - 
Total 

  Mii metri 
cubi 

19.553,00 

2010 Echiparea 
teritoriului 

GOS118A - Gaze naturale 
distribuite, după destinaţie 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite - 
Din care: pentru uz 
casnic 

  Mii metri 
cubi 

2.807,00 
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2010 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente 
la sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de proprietate 
- Total 

  Numar 4.833,00 

2010 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente 
la sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de proprietate 
- Proprietate publica 

  Numar 564,00 

2010 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente 
la sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de proprietate 
- Proprietate privata 

  Numar 4.269,00 

2010 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de proprietate 
- Total 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

161.503,00 

2010 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de proprietate 
- Proprietate publica 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

14.358,00 

2010 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de proprietate 
- Proprietate privata 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

147.145,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Total Numar 
persoane 

13.833,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6.891,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

6.942,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

781,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

387,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

394,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

842,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

440,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

402,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

919,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

427,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

492,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.231,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

623,00 
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2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

608,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.664,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

828,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

836,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.220,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

614,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

606,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.222,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

613,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

609,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.412,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

687,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

725,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.532,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

716,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

816,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.123,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

600,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

523,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

902,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

495,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

407,00 
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2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

475,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

252,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

223,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

220,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

102,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

118,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

131,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

58,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

73,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

84,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

33,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

51,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

36,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

8,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

28,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

22,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

4,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

18,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - Total Numar 
persoane 

17,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

4,00 

2010 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

13,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Total Numar 
persoane 

13.876,00 
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2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6.907,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

6.969,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

795,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

399,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

396,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

808,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

416,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

392,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

919,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

429,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

490,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.153,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

583,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

570,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.706,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

847,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

859,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.250,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

634,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

616,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.200,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

603,00 
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2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

597,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.347,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

652,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

695,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.622,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

758,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

864,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.095,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

586,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

509,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

927,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

503,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

424,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

509,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

270,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

239,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

247,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

116,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

131,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

123,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

56,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

67,00 
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2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

94,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

37,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

57,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

43,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

10,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

33,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

20,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

3,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

17,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - Total Numar 
persoane 

18,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

5,00 

2010 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

13,00 

2010 Populaţie POP108C - Populatia de varsta 
oficiala corespunzatoare 
invatamantului prescolar 

    Numar 
persoane 

624,00 

2010 Populaţie POP201D - Născuţi vii     Numar 
persoane 

144,00 

2010 Populaţie POP204C - Nascuti morti     Numar 
persoane 

1,00 

2010 Populaţie POP206D - Decedaţi     Numar 
persoane 

49,00 

2010 Populaţie POP208C - Decedati sub 1 an     Numar 
persoane 

1,00 

2010 Populaţie POP210D - Casatorii     Numar 97,00 

2010 Populaţie POP212B - Divorturi     Numar 20,00 

2010 Populaţie POP304B - Stabiliri de 
resedinta 

    Numar 
persoane 

195,00 

2010 Populaţie POP305B - Plecari cu resedinta     Numar 
persoane 

160,00 

2010 Populaţie POP307A - Stabiliri cu 
domiciliul (inclusiv migratia 
internationala) 

    Numar 
persoane 

421,00 

2010 Populaţie POP308A - Plecari cu domiciliul 
(inclusiv migratia 
internationala) 

    Numar 
persoane 

425,00 

2010 Populaţie POP309E - Emigranti definitivi 
pe judete si localitati de 
plecare 

    Numar 
persoane 

1,00 

2010 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Spitale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 
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2010 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Ambulatorii 
integrate spitalului 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2010 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale scolare 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2010 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale de familie 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 8,00 

2010 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
stomatologice 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 2,00 

2010 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale de 
specialitate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 7,00 

2010 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Farmacii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2010 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Farmacii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 3,00 

2010 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Crese 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2010 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - 
Laboratoare medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 2,00 

2010 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Alte tipuri 
de cabinete medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2010 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Alte tipuri 
de cabinete medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 1,00 

2010 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN102C - Paturi in unitatile 
sanitare, pe categorii de 
unitati sanitare si forme de 
proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - In spitale, 
inclusiv in centre de 
sanatate cu paturi de 
spital - paturi pentru 
internare continua  

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 121,00 

2010 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN102C - Paturi in unitatile 
sanitare, pe categorii de 
unitati sanitare si forme de 
proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - In crese  

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 20,00 

2010 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Medici 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

32,00 

2010 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Medici 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

1,00 

2010 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - Din 
total medici: medici 
de familie 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

8,00 
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2010 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Stomatologi 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

2,00 

2010 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Farmacisti 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

1,00 

2010 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Farmacisti 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

3,00 

2010 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Personal sanitar 
mediu 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

79,00 

2010 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Personal sanitar 
mediu 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

9,00 

2010 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 3,00 

2010 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Primar si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 2,00 

2010 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Liceal 

  Numar 1,00 

2010 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 
persoane 

2.525,00 

2010 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Copii inscrisi in 
gradinite 

  Numar 
persoane 

504,00 

2010 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul 
preuniversitar 

  Numar 
persoane 

2.021,00 

2010 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul primar 
si gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

  Numar 
persoane 

1.169,00 

2010 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul primar 
(inclusiv invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

556,00 

2010 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul  
gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

  Numar 
persoane 

613,00 

2010 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul liceal 

  Numar 
persoane 

773,00 

2010 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul 
profesional 

  Numar 
persoane 

79,00 

2010 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 
persoane 

157,00 

2010 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant prescolar 

  Numar 
persoane 

27,00 

2010 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar si 
gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

  Numar 
persoane 

75,00 
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2010 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar 
(inclusiv invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

24,00 

2010 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant gimnazial 
(inclusiv invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

51,00 

2010 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant  liceal 

  Numar 
persoane 

55,00 

2010 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 60,00 

2010 Învăţământ SCL106C - Laboratoare 
scolare, pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 12,00 

2010 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 4,00 

2010 Învăţământ SCL108B - Ateliere scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 5,00 

2010 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 80,00 

2010 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 3,00 

2010 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 
persoane 

395,00 

2010 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Primar si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 
persoane 

173,00 

2010 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Liceal 

  Numar 
persoane 

156,00 

2010 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Profesional 

  Numar 
persoane 

66,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

LOC104B - Locuinţe terminate 
în cursul anului, pe surse de 
finanţare 

Surse de finantare - 
Total 

  Numar 12,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

LOC104B - Locuinţe terminate 
în cursul anului, pe surse de 
finanţare 

Surse de finantare - 
Din fonduri publice 

  Numar 12,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

7,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

15,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
42 - Lucrări de geniu 
civil 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

10,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

75,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

9,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

14,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
85 - Învăţământ 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi 
distractive 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
intreprinderi 

9,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

7,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 
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2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

15,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
42 - Lucrări de geniu 
civil 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

9,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

14,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 
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2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
85 - Învăţământ 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi 
distractive 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
intreprinderi 

9,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Lei 227.634,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Lei 3.303.840,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Lei 483.554,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Lei 52.175.775,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Lei 2.664.306,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Lei 270.129,00 
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2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Lei 10.675.706,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Lei 794.634.844,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Lei 2.869.099,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Lei 6.897,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Lei 12.096.287,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
42 - Lucrări de geniu 
civil 

  Lei 798.532,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Lei 1.929.044,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Lei 884.744,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Lei 6.285.152,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Lei 24.872.344,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Lei 13.197.514,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Lei 9.412.383,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Lei 188.106,00 
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2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Lei 422.736,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Lei 37.484,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Lei 1.467.587,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Lei 380.167,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Lei 68.590,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Lei 29.941,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Lei 7.577.954,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Lei 18.795.666,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Lei 403.030,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
85 - Învăţământ 

  Lei 0,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Lei 60.364,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi 
distractive 

  Lei 1.652,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Lei 633.814,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Lei 227.634,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Lei 3.303.840,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Lei 483.554,00 
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2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Lei 52.175.775,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Lei 2.664.306,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Lei 270.129,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Lei 10.675.706,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Lei 794.634.844,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Lei 2.869.099,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Lei 6.897,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Lei 12.096.287,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
42 - Lucrări de geniu 
civil 

  Lei 798.532,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Lei 1.929.044,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Lei 13.197.514,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Lei 9.412.383,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Lei 188.106,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Lei 422.736,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Lei 37.484,00 
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2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Lei 1.467.587,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Lei 380.167,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Lei 68.590,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Lei 29.941,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Lei 7.577.954,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Lei 18.795.666,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Lei 403.030,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
85 - Învăţământ 

  Lei 0,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Lei 60.364,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi 
distractive 

  Lei 1.652,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Lei 633.814,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

16,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
85 - Învăţământ 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
95 - Reparaţii de 
calculatoare, de 
articole personale şi 
de uz gospodăresc 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 
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2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

12,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi de 
testări şi analiză 
tehnică 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
85 - Învăţământ 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi 
distractive 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2010 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 
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3.7.5.ORAS ROVINARI - Imagine statistica pentru anul 2011 
AN 

REF DOMENIU INDICATOR CRITERIU CRITERIU2 UM VAL INDICATOR 

2011 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Total 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 2.632,00 

2011 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Total 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 367,00 

2011 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Agricola 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 400,00 

2011 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Agricola 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 260,00 

2011 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Arabila 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 250,00 

2011 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Arabila 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 231,00 

2011 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Pasuni 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 84,00 

2011 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Pasuni 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 14,00 

2011 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Finete 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 31,00 

2011 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Finete 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 6,00 

2011 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Vii si 
pepiniere viticole 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 7,00 

2011 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Vii si 
pepiniere viticole 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 7,00 

2011 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Livezi si 
pepiniere pomicole 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 28,00 

2011 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Livezi si 
pepiniere pomicole 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 2,00 

2011 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Terenuri 
neagricole total 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 2.232,00 

2011 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Terenuri 
neagricole total 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 107,00 
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2011 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Paduri si 
alta vegetatie 
forestiera 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 301,00 

2011 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Paduri si 
alta vegetatie 
forestiera 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 1,00 

2011 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Ocupata cu 
ape, balti 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 66,00 

2011 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Ocupata cu 
ape, balti 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 2,00 

2011 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Ocupata cu 
constructii 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 1.441,00 

2011 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Ocupata cu 
constructii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 77,00 

2011 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Cai de 
comunicatii si cai 
ferate 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 89,00 

2011 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Terenuri 
degradate si 
neproductive 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 335,00 

2011 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Terenuri 
degradate si 
neproductive 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 27,00 

2011 Cultură şi artă ART101B - Biblioteci pe 
categorii de biblioteci 

Categorii de biblioteci 
- Total 

  Numar 4,00 

2011 Cultură şi artă ART101B - Biblioteci pe 
categorii de biblioteci 

Categorii de biblioteci 
- Publice 

  Numar 1,00 

2011 Cultură şi artă ART106A - Volume existente în 
biblioteci 

    Numar 54.909,00 

2011 Cultură şi artă ART108A - Volume eliberate     Numar 29.728,00 

2011 Cultură şi artă ART107A - Cititori activi la 
biblioteci 

    Numar 
persoane 

2.071,00 

2011 Cultură şi artă ART121A - Personalul angajat 
din biblioteci 

    Numar 
persoane 

2,00 

2011 Forţa de 
muncă 

FOM104D - Numar mediu de 
salariati 

    Numar 
persoane 

6.284,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Numar 
persoane 

2,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

47,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

7,00 
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2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Numar 
persoane 

0,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

468,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

55,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Numar 
persoane 

61,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

5,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

105,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Numar 
persoane 

4.320,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Numar 
persoane 

128,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

4,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
persoane 

222,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
42 - Lucrări de geniu 
civil 

  Numar 
persoane 

16,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
persoane 

34,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

12,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
persoane 

19,00 
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2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

200,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

185,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
persoane 

124,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

7,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

5,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
persoane 

18,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

1,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
persoane 

2,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
persoane 

0,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
persoane 

3,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
persoane 

1.022,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

14,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
95 - Reparaţii de 
calculatoare, de 
articole personale şi 
de uz gospodăresc 

  Numar 
persoane 

1,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
persoane 

12,00 
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2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

47,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

7,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Numar 
persoane 

0,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

468,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

55,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Numar 
persoane 

61,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

5,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

105,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Numar 
persoane 

4.320,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Numar 
persoane 

128,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

4,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
persoane 

222,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
42 - Lucrări de geniu 
civil 

  Numar 
persoane 

16,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
persoane 

34,00 
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2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

12,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
persoane 

19,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

200,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

185,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
persoane 

124,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

7,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

5,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
persoane 

18,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

1,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
persoane 

2,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
persoane 

0,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
persoane 

3,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
persoane 

1.022,00 
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2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

14,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
95 - Reparaţii de 
calculatoare, de 
articole personale şi 
de uz gospodăresc 

  Numar 
persoane 

1,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
persoane 

12,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Numar 
persoane 

2,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

47,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

7,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Numar 
persoane 

0,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

468,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

55,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Numar 
persoane 

61,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

5,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

105,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Numar 
persoane 

4.320,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Numar 
persoane 

128,00 
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2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

4,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
persoane 

222,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
42 - Lucrări de geniu 
civil 

  Numar 
persoane 

16,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
persoane 

34,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

185,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
persoane 

124,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

7,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

5,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
persoane 

18,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

1,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
persoane 

2,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
persoane 

0,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
persoane 

3,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
persoane 

1.022,00 
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2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

14,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
95 - Reparaţii de 
calculatoare, de 
articole personale şi 
de uz gospodăresc 

  Numar 
persoane 

1,00 

2011 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
persoane 

12,00 

2011 Forţa de 
muncă 

SOM101E - Someri înregistrati 
la sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Total   Numar 
persoane 

436,00 

2011 Forţa de 
muncă 

SOM101E - Someri înregistrati 
la sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Masculin   Numar 
persoane 

224,00 

2011 Forţa de 
muncă 

SOM101E - Someri înregistrati 
la sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Feminin   Numar 
persoane 

212,00 

2011 Forţa de 
muncă 

SOM101F - Ponderea somerilor 
înregistrati la sfârsitul anului în 
totalul resurselor de munca, pe 
sexe 

Sex - Total   Procente 4,20 

2011 Forţa de 
muncă 

SOM101F - Ponderea somerilor 
înregistrati la sfârsitul anului în 
totalul resurselor de munca, pe 
sexe 

Sex - Masculin   Procente 4,30 

2011 Forţa de 
muncă 

SOM101F - Ponderea somerilor 
înregistrati la sfârsitul anului în 
totalul resurselor de munca, pe 
sexe 

Sex - Feminin   Procente 4,10 

2011 Echiparea 
teritoriului 

GOS102A - Suprafata 
intravilana a municipiilor si 
oraselor 

    Hectare 446,00 

2011 Echiparea 
teritoriului 

GOS103A - Suprafaţa spaţiilor 
verzi (municipii şi oraşe) 

    Hectare 4,00 

2011 Echiparea 
teritoriului 

GOS104A - Lungimea străzilor 
orăşeneşti 

    Kilometri 29,00 

2011 Echiparea 
teritoriului 

GOS105A - Lungimea străzilor 
orăşeneşti modernizate 

    Kilometri 19,00 

2011 Echiparea 
teritoriului 

GOS106B - Lungimea totală a 
reţelei simple de distribuţie a 
apei potabile 

    Kilometri 33,70 

2011 Echiparea 
teritoriului 

GOS107A - Capacitatea 
instalaţiilor de producere a 
apei potabile 

    Metri cubi 
pe zi 

2.225,00 

2011 Echiparea 
teritoriului 

GOS108A - Cantitatea de apă 
potabilă distribuită 
consumatorilor  

Destinatia apei 
distribuite - Total 

  Mii metri 
cubi 

465,00 

2011 Echiparea 
teritoriului 

GOS108A - Cantitatea de apă 
potabilă distribuită 
consumatorilor  

Destinatia apei 
distribuite - Din care: 
pentru uz casnic 

  Mii metri 
cubi 

315,00 

2011 Echiparea 
teritoriului 

GOS110A - Lungimea totală 
simplă a conductelor de 
canalizare 

    Kilometri 14,30 

2011 Echiparea 
teritoriului 

GOS116A - Lungimea totală a 
conductelor de distribuţie a 
gazelor 

    Kilometri 23,70 

2011 Echiparea 
teritoriului 

GOS118A - Gaze naturale 
distribuite, după destinaţie 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite - 
Total 

  Mii metri 
cubi 

21.413,00 

2011 Echiparea 
teritoriului 

GOS118A - Gaze naturale 
distribuite, după destinaţie 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite - 
Din care: pentru uz 
casnic 

  Mii metri 
cubi 

2.891,00 
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2011 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente 
la sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de proprietate 
- Total 

  Numar 5.082,00 

2011 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente 
la sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de proprietate 
- Proprietate publica 

  Numar 430,00 

2011 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente 
la sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de proprietate 
- Proprietate privata 

  Numar 4.652,00 

2011 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de proprietate 
- Total 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

201.543,00 

2011 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de proprietate 
- Proprietate publica 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

12.781,00 

2011 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de proprietate 
- Proprietate privata 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

188.762,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Total Numar 
persoane 

13.924,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6.934,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

6.990,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

781,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

386,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

395,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

812,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

434,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

378,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

922,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

424,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

498,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.144,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

580,00 
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2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

564,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.660,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

835,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

825,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.276,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

637,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

639,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.202,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

605,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

597,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.328,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

651,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

677,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.651,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

774,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

877,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.064,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

548,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

516,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

980,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

537,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

443,00 
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2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

541,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

288,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

253,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

257,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

122,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

135,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

124,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

54,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

70,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

96,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

39,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

57,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

50,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

12,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

38,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

18,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

4,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

14,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - Total Numar 
persoane 

18,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

4,00 

2011 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

14,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Total Numar 
persoane 

13.900,00 



Strategia Energetica a Orașului Rovinari Județul Gorj  
Perioada 2021 – 2027 

 

130 
 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6.921,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

6.979,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

737,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

363,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

374,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

804,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

433,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

371,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

913,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

418,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

495,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.110,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

555,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

555,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.614,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

812,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

802,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.318,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

675,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

643,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.201,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

596,00 
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2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

605,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.276,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

635,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

641,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.701,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

794,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

907,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.059,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

532,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

527,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.007,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

557,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

450,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

567,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

305,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

262,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

279,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

128,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

151,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

129,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

57,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

72,00 
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2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

98,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

42,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

56,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

51,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

11,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

40,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

14,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

4,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

10,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - Total Numar 
persoane 

22,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

4,00 

2011 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

18,00 

2011 Populaţie POP108C - Populatia de varsta 
oficiala corespunzatoare 
invatamantului prescolar 

    Numar 
persoane 

641,00 

2011 Populaţie POP201D - Născuţi vii     Numar 
persoane 

106,00 

2011 Populaţie POP204C - Nascuti morti     Numar 
persoane 

1,00 

2011 Populaţie POP206D - Decedaţi     Numar 
persoane 

43,00 

2011 Populaţie POP208C - Decedati sub 1 an     Numar 
persoane 

2,00 

2011 Populaţie POP210D - Casatorii     Numar 88,00 

2011 Populaţie POP212B - Divorturi     Numar 17,00 

2011 Populaţie POP304B - Stabiliri de 
resedinta 

    Numar 
persoane 

151,00 

2011 Populaţie POP305B - Plecari cu resedinta     Numar 
persoane 

171,00 

2011 Populaţie POP307A - Stabiliri cu 
domiciliul (inclusiv migratia 
internationala) 

    Numar 
persoane 

265,00 

2011 Populaţie POP308A - Plecari cu domiciliul 
(inclusiv migratia 
internationala) 

    Numar 
persoane 

341,00 

2011 Populaţie POP309E - Emigranti definitivi 
pe judete si localitati de 
plecare 

    Numar 
persoane 

3,00 

2011 Populaţie POP310E - Imigranti definitivi 
pe judete si localitati de 
destinatie 

    Numar 
persoane 

7,00 
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2011 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Spitale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2011 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Ambulatorii 
integrate spitalului 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2011 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale scolare 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2011 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale de familie 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 8,00 

2011 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
stomatologice 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 2,00 

2011 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale de 
specialitate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 8,00 

2011 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Farmacii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2011 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Farmacii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 6,00 

2011 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Crese 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2011 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - 
Laboratoare medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 2,00 

2011 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Alte tipuri 
de cabinete medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2011 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Alte tipuri 
de cabinete medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 4,00 

2011 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN102C - Paturi in unitatile 
sanitare, pe categorii de unitati 
sanitare si forme de 
proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - In spitale, 
inclusiv in centre de 
sanatate cu paturi de 
spital - paturi pentru 
internare continua  

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 121,00 

2011 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN102C - Paturi in unitatile 
sanitare, pe categorii de unitati 
sanitare si forme de 
proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - In crese  

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 20,00 

2011 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Medici 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

31,00 

2011 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Medici 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

1,00 
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2011 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - Din 
total medici: medici 
de familie 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

8,00 

2011 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Stomatologi 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

2,00 

2011 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Farmacisti 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

6,00 

2011 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Personal sanitar 
mediu 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

73,00 

2011 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Personal sanitar 
mediu 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

18,00 

2011 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 3,00 

2011 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Primar si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 2,00 

2011 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Liceal 

  Numar 1,00 

2011 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 
persoane 

2.441,00 

2011 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Copii inscrisi in 
gradinite 

  Numar 
persoane 

500,00 

2011 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul 
preuniversitar 

  Numar 
persoane 

1.941,00 

2011 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul primar 
si gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

  Numar 
persoane 

1.085,00 

2011 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul primar 
(inclusiv invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

524,00 

2011 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul  
gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

  Numar 
persoane 

561,00 

2011 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul liceal 

  Numar 
persoane 

856,00 

2011 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 
persoane 

146,00 

2011 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant prescolar 

  Numar 
persoane 

25,00 

2011 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar si 
gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

  Numar 
persoane 

66,00 

2011 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar 
(inclusiv invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

24,00 
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2011 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant gimnazial 
(inclusiv invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

42,00 

2011 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant  liceal 

  Numar 
persoane 

55,00 

2011 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 60,00 

2011 Învăţământ SCL106C - Laboratoare 
scolare, pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 12,00 

2011 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 4,00 

2011 Învăţământ SCL108B - Ateliere scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 4,00 

2011 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 80,00 

2011 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 3,00 

2011 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 
persoane 

319,00 

2011 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Primar si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 
persoane 

133,00 

2011 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Liceal 

  Numar 
persoane 

186,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Cladiri 
rezidentiale (exclusiv 
cele pentru 
colectivitati) 

  Numar 1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Cladiri 
rezidentiale (exclusiv 
cele pentru 
colectivitati) 

  Metri 
patrati 
suprafata 
utila 

318,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

7,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

10,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
42 - Lucrări de geniu 
civil 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

7,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

76,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

8,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

11,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
95 - Reparaţii de 
calculatoare, de 
articole personale şi 
de uz gospodăresc 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

7,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

10,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
42 - Lucrări de geniu 
civil 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

8,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

11,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 
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2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
95 - Reparaţii de 
calculatoare, de 
articole personale şi 
de uz gospodăresc 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Lei 240.383,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Lei 2.283.491,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Lei 412.015,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Lei 9.719,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Lei 31.800.169,00 
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2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Lei 12.852.964,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Lei 4.231.550,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Lei 135.439,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Lei 11.413.956,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Lei 1.017.710.306,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Lei 3.350.711,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Lei 192.478,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Lei 12.840.503,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
42 - Lucrări de geniu 
civil 

  Lei 70.500,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Lei 1.696.601,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Lei 827.085,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Lei 5.116.134,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Lei 22.295.787,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Lei 26.803.680,00 
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2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Lei 9.888.465,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Lei 136.184,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Lei 322.892,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Lei 1.441.118,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Lei 278.456,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Lei 92.330,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Lei 5.444,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Lei 1.328.868,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Lei 17.311.893,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Lei 372.849,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
95 - Reparaţii de 
calculatoare, de 
articole personale şi 
de uz gospodăresc 

  Lei 13.108,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Lei 271.954,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Lei 240.383,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Lei 2.283.491,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Lei 412.015,00 
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2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Lei 9.719,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Lei 31.800.169,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Lei 12.852.964,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Lei 4.231.550,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Lei 135.439,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Lei 11.413.956,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Lei 1.017.710.306,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Lei 3.350.711,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Lei 192.478,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Lei 12.840.503,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
42 - Lucrări de geniu 
civil 

  Lei 70.500,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Lei 1.696.601,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Lei 26.803.680,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Lei 9.888.465,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Lei 136.184,00 
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2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Lei 322.892,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Lei 1.441.118,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Lei 278.456,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Lei 92.330,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Lei 5.444,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Lei 1.328.868,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Lei 17.311.893,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Lei 372.849,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
95 - Reparaţii de 
calculatoare, de 
articole personale şi 
de uz gospodăresc 

  Lei 13.108,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Lei 271.954,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
01 - Agricultură, 
vânătoare şi servicii 
anexe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
03 - Pescuitul şi 
acvacultura 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
42 - Lucrări de geniu 
civil 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

10,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
55 - Hoteluri şi alte 
facilităţi de cazare 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi de 
testări şi analiză 
tehnică 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

10,00 
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2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN - 
58 - Activităţi de 
editare 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2011 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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3.7.6.ORAS ROVINARI - Imagine statistica pentru anul 2012 

AN 
REF DOMENIU INDICATOR CRITERIU CRITERIU2 UM VAL 

INDICATOR 
2012 Agricultură, 

silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Total 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 2.632,00 

2012 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Total 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 367,00 

2012 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Agricola 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 400,00 

2012 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Agricola 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 260,00 

2012 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Arabila 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 250,00 

2012 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Arabila 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 231,00 

2012 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Pasuni 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 84,00 

2012 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Pasuni 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 14,00 

2012 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Finete 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 31,00 

2012 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Finete 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 6,00 

2012 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Vii si 
pepiniere viticole 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 7,00 

2012 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Vii si 
pepiniere viticole 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 7,00 

2012 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Livezi si 
pepiniere pomicole 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 28,00 

2012 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Livezi si 
pepiniere pomicole 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 2,00 

2012 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Terenuri 
neagricole total 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 2.232,00 
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2012 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Terenuri 
neagricole total 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 107,00 

2012 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Paduri si 
alta vegetatie 
forestiera 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 301,00 

2012 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Paduri si 
alta vegetatie 
forestiera 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 1,00 

2012 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Ocupata cu 
ape, balti 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 66,00 

2012 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Ocupata cu 
ape, balti 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 2,00 

2012 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Ocupata cu 
constructii 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 1.441,00 

2012 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Ocupata cu 
constructii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 77,00 

2012 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Cai de 
comunicatii si cai 
ferate 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 89,00 

2012 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Terenuri 
degradate si 
neproductive 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 335,00 

2012 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Terenuri 
degradate si 
neproductive 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 27,00 

2012 Cultură şi artă ART101B - Biblioteci pe 
categorii de biblioteci 

Categorii de biblioteci 
- Total 

  Numar 4,00 

2012 Cultură şi artă ART101B - Biblioteci pe 
categorii de biblioteci 

Categorii de biblioteci 
- Publice 

  Numar 1,00 

2012 Cultură şi artă ART106A - Volume existente 
în biblioteci 

    Numar 55.024,00 

2012 Cultură şi artă ART108A - Volume eliberate     Numar 27.021,00 

2012 Cultură şi artă ART107A - Cititori activi la 
biblioteci 

    Numar 
persoane 

1.993,00 

2012 Cultură şi artă ART121A - Personalul angajat 
din biblioteci 

    Numar 
persoane 

2,00 

2012 Forţa de 
muncă 

FOM104D - Numar mediu de 
salariati 

    Numar 
persoane 

6.428,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
01 - Agricultură, 
vânătoare şi servicii 
anexe 

  Numar 
persoane 

0,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Numar 
persoane 

2,00 
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2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

24,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
16 - Prelucrarea 
lemnului, fabricarea  
produselor din lemn şi 
plută, cu excepţia 
mobilei; fabricarea 
articolelor din paie şi 
din alte materiale 
vegetale împletite 

  Numar 
persoane 

0,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

6,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Numar 
persoane 

2,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

440,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor electronice 
şi optice 

  Numar 
persoane 

26,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

57,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Numar 
persoane 

1.419,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

5,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

105,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Numar 
persoane 

1.831,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Numar 
persoane 

132,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

3,00 
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2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
persoane 

136,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
persoane 

21,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

13,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
persoane 

17,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

180,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

218,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
persoane 

131,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

10,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

8,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
persoane 

24,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

1,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
persoane 

2,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
persoane 

2,00 
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2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
persoane 

994,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

11,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

4,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
90 - Activităţi de 
creaţie şi interpretare 
artistică 

  Numar 
persoane 

3,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
persoane 

10,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

24,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
16 - Prelucrarea 
lemnului, fabricarea  
produselor din lemn şi 
plută, cu excepţia 
mobilei; fabricarea 
articolelor din paie şi 
din alte materiale 
vegetale împletite 

  Numar 
persoane 

0,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

6,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Numar 
persoane 

2,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

440,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor electronice 
şi optice 

  Numar 
persoane 

26,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

57,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Numar 
persoane 

1.419,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

5,00 
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2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

105,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Numar 
persoane 

1.831,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Numar 
persoane 

132,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

3,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
persoane 

136,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
persoane 

21,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

13,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
persoane 

17,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

180,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

218,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
persoane 

131,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

10,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

8,00 



Strategia Energetica a Orașului Rovinari Județul Gorj  
Perioada 2021 – 2027 

 

152 
 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
persoane 

24,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

1,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
persoane 

2,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
persoane 

2,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
persoane 

994,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

11,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

4,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
90 - Activităţi de 
creaţie şi interpretare 
artistică 

  Numar 
persoane 

3,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
persoane 

10,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
01 - Agricultură, 
vânătoare şi servicii 
anexe 

  Numar 
persoane 

0,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Numar 
persoane 

2,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

24,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
16 - Prelucrarea 
lemnului, fabricarea  
produselor din lemn şi 
plută, cu excepţia 
mobilei; fabricarea 
articolelor din paie şi 
din alte materiale 
vegetale împletite 

  Numar 
persoane 

0,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

6,00 



Strategia Energetica a Orașului Rovinari Județul Gorj  
Perioada 2021 – 2027 

 

153 
 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Numar 
persoane 

2,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

440,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor electronice 
şi optice 

  Numar 
persoane 

26,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

57,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Numar 
persoane 

1.419,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

5,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

105,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Numar 
persoane 

1.831,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Numar 
persoane 

132,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

3,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
persoane 

136,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
persoane 

21,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

218,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
persoane 

131,00 
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2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

10,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

8,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
persoane 

24,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

1,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
persoane 

2,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
persoane 

2,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
persoane 

994,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

11,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

4,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
90 - Activităţi de 
creaţie şi interpretare 
artistică 

  Numar 
persoane 

3,00 

2012 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
persoane 

10,00 

2012 Forţa de 
muncă 

SOM101E - Someri înregistrati 
la sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Total   Numar 
persoane 

378,00 

2012 Forţa de 
muncă 

SOM101E - Someri înregistrati 
la sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Masculin   Numar 
persoane 

204,00 

2012 Forţa de 
muncă 

SOM101E - Someri înregistrati 
la sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Feminin   Numar 
persoane 

174,00 

2012 Forţa de 
muncă 

SOM101F - Ponderea 
somerilor înregistrati la 
sfârsitul anului în totalul 
resurselor de munca, pe sexe 

Sex - Total   Procente 3,60 

2012 Forţa de 
muncă 

SOM101F - Ponderea 
somerilor înregistrati la 
sfârsitul anului în totalul 
resurselor de munca, pe sexe 

Sex - Masculin   Procente 3,90 
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2012 Forţa de 
muncă 

SOM101F - Ponderea 
somerilor înregistrati la 
sfârsitul anului în totalul 
resurselor de munca, pe sexe 

Sex - Feminin   Procente 3,30 

2012 Echiparea 
teritoriului 

GOS102A - Suprafata 
intravilana a municipiilor si 
oraselor 

    Hectare 446,00 

2012 Echiparea 
teritoriului 

GOS103A - Suprafaţa spaţiilor 
verzi (municipii şi oraşe) 

    Hectare 4,00 

2012 Echiparea 
teritoriului 

GOS104A - Lungimea străzilor 
orăşeneşti 

    Kilometri 29,00 

2012 Echiparea 
teritoriului 

GOS105A - Lungimea străzilor 
orăşeneşti modernizate 

    Kilometri 21,00 

2012 Echiparea 
teritoriului 

GOS106B - Lungimea totală a 
reţelei simple de distribuţie a 
apei potabile 

    Kilometri 33,70 

2012 Echiparea 
teritoriului 

GOS107A - Capacitatea 
instalaţiilor de producere a 
apei potabile 

    Metri cubi 
pe zi 

2.225,00 

2012 Echiparea 
teritoriului 

GOS108A - Cantitatea de apă 
potabilă distribuită 
consumatorilor  

Destinatia apei 
distribuite - Total 

  Mii metri 
cubi 

479,00 

2012 Echiparea 
teritoriului 

GOS108A - Cantitatea de apă 
potabilă distribuită 
consumatorilor  

Destinatia apei 
distribuite - Din care: 
pentru uz casnic 

  Mii metri 
cubi 

321,00 

2012 Echiparea 
teritoriului 

GOS110A - Lungimea totală 
simplă a conductelor de 
canalizare 

    Kilometri 14,30 

2012 Echiparea 
teritoriului 

GOS116A - Lungimea totală a 
conductelor de distribuţie a 
gazelor 

    Kilometri 23,80 

2012 Echiparea 
teritoriului 

GOS118A - Gaze naturale 
distribuite, după destinaţie 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite - 
Total 

  Mii metri 
cubi 

17.803,00 

2012 Echiparea 
teritoriului 

GOS118A - Gaze naturale 
distribuite, după destinaţie 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite - 
Din care: pentru uz 
casnic 

  Mii metri 
cubi 

2.644,00 

2012 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente 
la sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de proprietate 
- Total 

  Numar 5.095,00 

2012 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente 
la sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de proprietate 
- Proprietate publica 

  Numar 411,00 

2012 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente 
la sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de proprietate 
- Proprietate privata 

  Numar 4.684,00 

2012 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de proprietate 
- Total 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

202.293,00 

2012 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de proprietate 
- Proprietate publica 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

11.862,00 

2012 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de proprietate 
- Proprietate privata 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

190.431,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Total Numar 
persoane 

13.913,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6.919,00 
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2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

6.994,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

727,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

368,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

359,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

782,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

406,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

376,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

925,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

439,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

486,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.095,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

523,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

572,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.519,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

769,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

750,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.383,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

703,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

680,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.203,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

608,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

595,00 
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2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.239,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

620,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

619,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.745,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

808,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

937,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.055,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

525,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

530,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.014,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

560,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

454,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

603,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

328,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

275,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

296,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

135,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

161,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

139,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

62,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

77,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

102,00 
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2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

44,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

58,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

47,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

11,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

36,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

18,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

12,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - Total Numar 
persoane 

21,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

4,00 

2012 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

17,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Total Numar 
persoane 

13.881,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6.885,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

6.996,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

707,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

353,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

354,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

775,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

398,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

377,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

908,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

437,00 



Strategia Energetica a Orașului Rovinari Județul Gorj  
Perioada 2021 – 2027 

 

159 
 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

471,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.048,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

490,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

558,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.501,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

777,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

724,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.398,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

702,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

696,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.187,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

591,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

596,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.235,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

612,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

623,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.742,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

806,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

936,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.074,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

534,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

540,00 
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2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.035,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

573,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

462,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

630,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

336,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

294,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

300,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

142,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

158,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

147,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

64,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

83,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

100,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

44,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

56,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

55,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

15,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

40,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

16,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

10,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - Total Numar 
persoane 

23,00 
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2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

5,00 

2012 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

18,00 

2012 Populaţie POP108C - Populatia de 
varsta oficiala 
corespunzatoare 
invatamantului prescolar 

    Numar 
persoane 

476,00 

2012 Populaţie POP201D - Născuţi vii     Numar 
persoane 

131,00 

2012 Populaţie POP201K - Nascuti vii cu 
resedinta obisnuita in 
Romania 

    Numar 
persoane 

119,00 

2012 Populaţie POP206D - Decedaţi     Numar 
persoane 

49,00 

2012 Populaţie POP206J - Decedati cu 
resedinta obisnuita in 
Romania 

    Numar 
persoane 

48,00 

2012 Populaţie POP210D - Casatorii     Numar 75,00 

2012 Populaţie POP212B - Divorturi     Numar 47,00 

2012 Populaţie POP304B - Stabiliri de 
resedinta 

    Numar 
persoane 

125,00 

2012 Populaţie POP305B - Plecari cu 
resedinta 

    Numar 
persoane 

156,00 

2012 Populaţie POP307A - Stabiliri cu 
domiciliul (inclusiv migratia 
internationala) 

    Numar 
persoane 

298,00 

2012 Populaţie POP308A - Plecari cu 
domiciliul (inclusiv migratia 
internationala) 

    Numar 
persoane 

379,00 

2012 Populaţie POP309E - Emigranti definitivi 
pe judete si localitati de 
plecare 

    Numar 
persoane 

5,00 

2012 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Spitale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2012 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Ambulatorii 
integrate spitalului 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2012 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale scolare 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2012 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale de familie 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 8,00 

2012 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
stomatologice 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 2,00 

2012 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale de 
specialitate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 8,00 

2012 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Farmacii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2012 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Farmacii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 6,00 
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2012 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Crese 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2012 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - 
Laboratoare medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 2,00 

2012 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Alte tipuri 
de cabinete medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 4,00 

2012 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN102C - Paturi in unitatile 
sanitare, pe categorii de 
unitati sanitare si forme de 
proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - In spitale, 
inclusiv in centre de 
sanatate cu paturi de 
spital - paturi pentru 
internare continua  

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 121,00 

2012 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN102C - Paturi in unitatile 
sanitare, pe categorii de 
unitati sanitare si forme de 
proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - In crese  

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 20,00 

2012 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Medici 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

34,00 

2012 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - Din 
total medici: medici 
de familie 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

8,00 

2012 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Stomatologi 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

2,00 

2012 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Farmacisti 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

6,00 

2012 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Personal sanitar 
mediu 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

88,00 

2012 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Personal sanitar 
mediu 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

10,00 

2012 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 4,00 

2012 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Prescolar 

  Numar 1,00 

2012 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Primar si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 2,00 

2012 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Liceal 

  Numar 1,00 

2012 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 
persoane 

2.334,00 

2012 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Copii inscrisi in 
gradinite 

  Numar 
persoane 

428,00 

2012 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul 
preuniversitar 

  Numar 
persoane 

1.906,00 
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2012 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul primar 
si gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

  Numar 
persoane 

1.106,00 

2012 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul primar 
(inclusiv invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

554,00 

2012 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul  
gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

  Numar 
persoane 

552,00 

2012 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul liceal 

  Numar 
persoane 

778,00 

2012 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul 
profesional 

  Numar 
persoane 

22,00 

2012 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 
persoane 

146,00 

2012 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant prescolar 

  Numar 
persoane 

23,00 

2012 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar si 
gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

  Numar 
persoane 

69,00 

2012 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar 
(inclusiv invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

24,00 

2012 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant gimnazial 
(inclusiv invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

45,00 

2012 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant  liceal 

  Numar 
persoane 

54,00 

2012 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 62,00 

2012 Învăţământ SCL106C - Laboratoare 
scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 10,00 

2012 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 2,00 

2012 Învăţământ SCL108B - Ateliere scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 4,00 

2012 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 82,00 

2012 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 3,00 

2012 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 
persoane 

313,00 

2012 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Primar si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 
persoane 

122,00 

2012 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Gimnazial 

  Numar 
persoane 

122,00 

2012 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Liceal 

  Numar 
persoane 

191,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

LOC104B - Locuinţe terminate 
în cursul anului, pe surse de 
finanţare 

Surse de finantare - 
Total 

  Numar 13,00 



Strategia Energetica a Orașului Rovinari Județul Gorj  
Perioada 2021 – 2027 

 

164 
 

2012 Dezvoltare 
economică 

LOC104B - Locuinţe terminate 
în cursul anului, pe surse de 
finanţare 

Surse de finantare - 
Din fonduri private 

  Numar 13,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

LOC104B - Locuinţe terminate 
în cursul anului, pe surse de 
finanţare 

Surse de finantare - 
Din fondurile  
populatiei 

  Numar 13,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Cladiri 
rezidentiale (exclusiv 
cele pentru 
colectivitati) 

  Numar 1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Cladiri 
rezidentiale (exclusiv 
cele pentru 
colectivitati) 

  Metri 
patrati 
suprafata 
utila 

246,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
01 - Agricultură, 
vânătoare şi servicii 
anexe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
16 - Prelucrarea 
lemnului, fabricarea  
produselor din lemn şi 
plută, cu excepţia 
mobilei; fabricarea 
articolelor din paie şi 
din alte materiale 
vegetale împletite 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor electronice 
şi optice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
intreprinderi 

7,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

14,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

7,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

9,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

75,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

8,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

11,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 
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2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
90 - Activităţi de 
creaţie şi interpretare 
artistică 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
01 - Agricultură, 
vânătoare şi servicii 
anexe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
16 - Prelucrarea 
lemnului, fabricarea  
produselor din lemn şi 
plută, cu excepţia 
mobilei; fabricarea 
articolelor din paie şi 
din alte materiale 
vegetale împletite 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 
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2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor electronice 
şi optice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
intreprinderi 

7,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

14,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

8,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

11,00 
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2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
90 - Activităţi de 
creaţie şi interpretare 
artistică 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
01 - Agricultură, 
vânătoare şi servicii 
anexe 

  Lei 5.018,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Lei 364.096,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Lei 1.689.599,00 
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2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
16 - Prelucrarea 
lemnului, fabricarea  
produselor din lemn şi 
plută, cu excepţia 
mobilei; fabricarea 
articolelor din paie şi 
din alte materiale 
vegetale împletite 

  Lei 3.696,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Lei 394.043,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Lei 35.715,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Lei 30.169.558,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor electronice 
şi optice 

  Lei 302.590,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Lei 14.701.974,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Lei 11.544.740,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Lei 145.237,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Lei 10.516.281,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Lei ######### 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Lei 3.403.446,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Lei 170.320,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Lei 8.701.175,00 
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2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Lei 1.318.817,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Lei 1.008.288,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Lei 5.063.147,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Lei 18.374.614,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Lei 32.184.558,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Lei 10.493.640,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Lei 166.925,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Lei 224.921,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Lei 1.887.340,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Lei 445.699,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Lei 50.850,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Lei 99.902,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Lei 18.674.124,00 
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2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Lei 335.121,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Lei 93.873,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
90 - Activităţi de 
creaţie şi interpretare 
artistică 

  Lei 173.470,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Lei 500.292,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
01 - Agricultură, 
vânătoare şi servicii 
anexe 

  Lei 5.018,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Lei 364.096,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Lei 1.689.599,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
16 - Prelucrarea 
lemnului, fabricarea  
produselor din lemn şi 
plută, cu excepţia 
mobilei; fabricarea 
articolelor din paie şi 
din alte materiale 
vegetale împletite 

  Lei 3.696,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Lei 394.043,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Lei 35.715,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Lei 30.169.558,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor electronice 
şi optice 

  Lei 302.590,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Lei 14.701.974,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Lei 11.544.740,00 
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2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Lei 145.237,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Lei 10.516.281,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Lei ######### 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Lei 3.403.446,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Lei 170.320,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Lei 8.701.175,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Lei 1.318.817,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Lei 32.184.558,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Lei 10.493.640,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Lei 166.925,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Lei 224.921,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Lei 1.887.340,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Lei 445.699,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Lei 50.850,00 
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2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Lei 99.902,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Lei 18.674.124,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Lei 335.121,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Lei 93.873,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
90 - Activităţi de 
creaţie şi interpretare 
artistică 

  Lei 173.470,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Lei 500.292,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
01 - Agricultură, 
vânătoare şi servicii 
anexe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
16 - Prelucrarea 
lemnului, fabricarea  
produselor din lemn şi 
plută, cu excepţia 
mobilei; fabricarea 
articolelor din paie şi 
din alte materiale 
vegetale împletite 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor electronice 
şi optice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 
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2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

13,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
90 - Activităţi de 
creaţie şi interpretare 
artistică 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
01 - Agricultură, 
vânătoare şi servicii 
anexe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 
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2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

8,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
85 - Învăţământ 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2012 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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3.7.7.ORAS ROVINARI - Imagine statistica pentru anul 2013 
AN 

REF DOMENIU INDICATOR CRITERIU CRITERIU2 UM VAL 
INDICATOR 

2013 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, 
pe forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Total 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 2.632,00 

2013 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, 
pe forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Total 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 367,00 

2013 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, 
pe forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Agricola 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 400,00 

2013 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, 
pe forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Agricola 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 260,00 

2013 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, 
pe forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Arabila 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 250,00 

2013 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, 
pe forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Arabila 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 231,00 

2013 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, 
pe forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Pasuni 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 84,00 

2013 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, 
pe forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Pasuni 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 14,00 

2013 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, 
pe forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Finete 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 31,00 

2013 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, 
pe forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Finete 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 6,00 

2013 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, 
pe forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Vii si 
pepiniere viticole 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 7,00 

2013 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, 
pe forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Vii si 
pepiniere viticole 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 7,00 

2013 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, 
pe forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Livezi si 
pepiniere pomicole 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 28,00 

2013 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, 
pe forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Livezi si 
pepiniere pomicole 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 2,00 

2013 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, 
pe forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Terenuri 
neagricole total 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 2.232,00 

2013 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, 
pe forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Terenuri 
neagricole total 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 107,00 

2013 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, 
pe forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Paduri si 
alta vegetatie 
forestiera 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 301,00 
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2013 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, 
pe forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Paduri si 
alta vegetatie 
forestiera 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 1,00 

2013 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, 
pe forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Ocupata 
cu ape, balti 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 66,00 

2013 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, 
pe forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Ocupata 
cu ape, balti 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 2,00 

2013 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, 
pe forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Ocupata 
cu constructii 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 1.441,00 

2013 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, 
pe forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Ocupata 
cu constructii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 77,00 

2013 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, 
pe forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Cai de 
comunicatii si cai 
ferate 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 89,00 

2013 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, 
pe forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Terenuri 
degradate si 
neproductive 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 335,00 

2013 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, 
pe forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Terenuri 
degradate si 
neproductive 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 27,00 

2013 Cultură şi artă ART101B - Biblioteci pe 
categorii de biblioteci 

Categorii de 
biblioteci - Total 

  Numar 4,00 

2013 Cultură şi artă ART101B - Biblioteci pe 
categorii de biblioteci 

Categorii de 
biblioteci - Publice 

  Numar 1,00 

2013 Cultură şi artă ART106A - Volume existente în 
biblioteci 

    Numar 55.098,00 

2013 Cultură şi artă ART108A - Volume eliberate     Numar 13.617,00 

2013 Cultură şi artă ART107A - Cititori activi la 
biblioteci 

    Numar 
persoane 

1.409,00 

2013 Cultură şi artă ART121A - Personalul angajat 
din biblioteci 

    Numar 
persoane 

2,00 

2013 Forţa de 
muncă 

FOM104D - Numar mediu de 
salariati 

    Numar 
persoane 

7.450,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 01 - Agricultură, 
vânătoare şi 
servicii anexe 

  Numar 
persoane 

2,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură şi 
exploatare 
forestieră 

  Numar 
persoane 

2,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

32,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 18 - Tipărire şi 
reproducerea pe 
suporţi a 
înregistrărilor 

  Numar 
persoane 

0,00 
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2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

5,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

371,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Numar 
persoane 

20,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

85,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Numar 
persoane 

1.148,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

4,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor 
şi echipamentelor 

  Numar 
persoane 

98,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 36 - Captarea, 
tratarea şi 
distribuţia apei 

  Numar 
persoane 

111,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

8,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
persoane 

117,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Numar 
persoane 

13,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

15,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
persoane 

20,00 
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2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

180,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

35,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Numar 
persoane 

2,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
persoane 

67,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

9,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

11,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
persoane 

31,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

21,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Numar 
persoane 

2,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Numar 
persoane 

1.170,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

13,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

4,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
persoane 

3,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi 
pariuri 

  Numar 
persoane 

0,00 
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2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 93 - Activităţi 
spotive, recreative 
şi distractive 

  Numar 
persoane 

0,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte activităţi 
de servicii 

  Numar 
persoane 

13,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

32,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 18 - Tipărire şi 
reproducerea pe 
suporţi a 
înregistrărilor 

  Numar 
persoane 

0,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

5,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

371,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Numar 
persoane 

20,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

85,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Numar 
persoane 

1.148,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

4,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor 
şi echipamentelor 

  Numar 
persoane 

98,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 36 - Captarea, 
tratarea şi 
distribuţia apei 

  Numar 
persoane 

111,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

8,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
persoane 

117,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 

  Numar 
persoane 

13,00 
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speciale de 
construcţii 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

15,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
persoane 

20,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

180,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

35,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Numar 
persoane 

2,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
persoane 

67,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

9,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

11,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
persoane 

31,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

21,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Numar 
persoane 

2,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Numar 
persoane 

1.170,00 
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2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

13,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

4,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
persoane 

3,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi 
pariuri 

  Numar 
persoane 

0,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 93 - Activităţi 
spotive, recreative 
şi distractive 

  Numar 
persoane 

0,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte activităţi 
de servicii 

  Numar 
persoane 

13,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 01 - Agricultură, 
vânătoare şi 
servicii anexe 

  Numar 
persoane 

2,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură şi 
exploatare 
forestieră 

  Numar 
persoane 

2,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

32,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 18 - Tipărire şi 
reproducerea pe 
suporţi a 
înregistrărilor 

  Numar 
persoane 

0,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

5,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

371,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Numar 
persoane 

20,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

85,00 
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2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Numar 
persoane 

1.148,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

4,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor 
şi echipamentelor 

  Numar 
persoane 

98,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 36 - Captarea, 
tratarea şi 
distribuţia apei 

  Numar 
persoane 

111,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

8,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
persoane 

117,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Numar 
persoane 

13,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

35,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Numar 
persoane 

2,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
persoane 

67,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

9,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

11,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
persoane 

31,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

21,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Numar 
persoane 

2,00 
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2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Numar 
persoane 

1.170,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

13,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

4,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
persoane 

3,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi 
pariuri 

  Numar 
persoane 

0,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 93 - Activităţi 
spotive, recreative 
şi distractive 

  Numar 
persoane 

0,00 

2013 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte activităţi 
de servicii 

  Numar 
persoane 

13,00 

2013 Forţa de 
muncă 

SOM101E - Someri înregistrati la 
sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Total   Numar 
persoane 

419,00 

2013 Forţa de 
muncă 

SOM101E - Someri înregistrati la 
sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Masculin   Numar 
persoane 

232,00 

2013 Forţa de 
muncă 

SOM101E - Someri înregistrati la 
sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Feminin   Numar 
persoane 

187,00 

2013 Forţa de 
muncă 

SOM101F - Ponderea somerilor 
înregistrati la sfârsitul anului în 
totalul resurselor de munca, pe 
sexe 

Sex - Total   Procente 4,00 

2013 Forţa de 
muncă 

SOM101F - Ponderea somerilor 
înregistrati la sfârsitul anului în 
totalul resurselor de munca, pe 
sexe 

Sex - Masculin   Procente 4,40 

2013 Forţa de 
muncă 

SOM101F - Ponderea somerilor 
înregistrati la sfârsitul anului în 
totalul resurselor de munca, pe 
sexe 

Sex - Feminin   Procente 3,60 

2013 Echiparea 
teritoriului 

GOS102A - Suprafata intravilana 
a municipiilor si oraselor 

    Hectare 446,00 

2013 Echiparea 
teritoriului 

GOS103A - Suprafaţa spaţiilor 
verzi (municipii şi oraşe) 

    Hectare 4,00 

2013 Echiparea 
teritoriului 

GOS104A - Lungimea străzilor 
orăşeneşti 

    Kilometri 29,00 

2013 Echiparea 
teritoriului 

GOS105A - Lungimea străzilor 
orăşeneşti modernizate 

    Kilometri 23,00 

2013 Echiparea 
teritoriului 

GOS106B - Lungimea totală a 
reţelei simple de distribuţie a 
apei potabile 

    Kilometri 33,70 

2013 Echiparea 
teritoriului 

GOS107A - Capacitatea 
instalaţiilor de producere a apei 
potabile 

    Metri cubi 
pe zi 

2.225,00 

2013 Echiparea 
teritoriului 

GOS108A - Cantitatea de apă 
potabilă distribuită 
consumatorilor  

Destinatia apei 
distribuite - Total 

  Mii metri 
cubi 

508,00 
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2013 Echiparea 
teritoriului 

GOS108A - Cantitatea de apă 
potabilă distribuită 
consumatorilor  

Destinatia apei 
distribuite - Din 
care: pentru uz 
casnic 

  Mii metri 
cubi 

362,00 

2013 Echiparea 
teritoriului 

GOS110A - Lungimea totală 
simplă a conductelor de 
canalizare 

    Kilometri 14,30 

2013 Echiparea 
teritoriului 

GOS116A - Lungimea totală a 
conductelor de distribuţie a 
gazelor 

    Kilometri 23,80 

2013 Echiparea 
teritoriului 

GOS118A - Gaze naturale 
distribuite, după destinaţie 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite 
- Total 

  Mii metri 
cubi 

11.498,00 

2013 Echiparea 
teritoriului 

GOS118A - Gaze naturale 
distribuite, după destinaţie 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite 
- Din care: pentru 
uz casnic 

  Mii metri 
cubi 

2.693,00 

2013 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente la 
sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de 
proprietate - Total 

  Numar 5.095,00 

2013 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente la 
sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate publica 

  Numar 410,00 

2013 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente la 
sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate privata 

  Numar 4.685,00 

2013 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de 
proprietate - Total 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

202.293,00 

2013 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate publica 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

11.810,00 

2013 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate privata 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

190.483,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Total Numar 
persoane 

13.922,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6.919,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

7.003,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

724,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

369,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

355,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

780,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

399,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

381,00 
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2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

887,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

440,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

447,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.020,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

464,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

556,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.451,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

755,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

696,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.432,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

711,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

721,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.196,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

609,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

587,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.221,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

594,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

627,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.586,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

749,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

837,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.234,00 
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2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

596,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

638,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.040,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

582,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

458,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

669,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

358,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

311,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

334,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

160,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

174,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

143,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

62,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

81,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

106,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

44,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

62,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

59,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

18,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

41,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

18,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

5,00 
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2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

13,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - Total Numar 
persoane 

22,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

4,00 

2013 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

18,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Total Numar 
persoane 

13.879,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6.906,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

6.973,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

677,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

361,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

316,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

787,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

403,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

384,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

888,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

439,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

449,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

978,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

448,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

530,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.394,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

723,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

671,00 
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2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.495,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

739,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

756,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.184,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

618,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

566,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.205,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

571,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

634,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.525,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

723,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

802,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.291,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

622,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

669,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.046,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

584,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

462,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

694,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

369,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

325,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

362,00 
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2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

173,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

189,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

147,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

65,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

82,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

105,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

41,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

64,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

57,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

17,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

40,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

23,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

17,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - Total Numar 
persoane 

21,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

4,00 

2013 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

17,00 

2013 Populaţie POP108C - Populatia de varsta 
oficiala corespunzatoare 
invatamantului prescolar 

    Numar 
persoane 

467,00 

2013 Populaţie POP201D - Născuţi vii     Numar 
persoane 

145,00 

2013 Populaţie POP201K - Nascuti vii cu 
resedinta obisnuita in Romania 

    Numar 
persoane 

115,00 

2013 Populaţie POP206D - Decedaţi     Numar 
persoane 

54,00 

2013 Populaţie POP206J - Decedati cu resedinta 
obisnuita in Romania 

    Numar 
persoane 

53,00 

2013 Populaţie POP208C - Decedati sub 1 an     Numar 
persoane 

1,00 

2013 Populaţie POP208G - Decedati sub 1 an cu 
resedinta obisnuita in Romania 

    Numar 
persoane 

1,00 

2013 Populaţie POP210D - Casatorii     Numar 81,00 
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2013 Populaţie POP212B - Divorturi     Numar 43,00 

2013 Populaţie POP304B - Stabiliri de resedinta     Numar 
persoane 

105,00 

2013 Populaţie POP305B - Plecari cu resedinta     Numar 
persoane 

174,00 

2013 Populaţie POP307A - Stabiliri cu domiciliul 
(inclusiv migratia internationala) 

    Numar 
persoane 

261,00 

2013 Populaţie POP308A - Plecari cu domiciliul 
(inclusiv migratia internationala) 

    Numar 
persoane 

405,00 

2013 Populaţie POP309E - Emigranti definitivi 
pe judete si localitati de plecare 

    Numar 
persoane 

6,00 

2013 Populaţie POP310E - Imigranti definitivi 
pe judete si localitati de 
destinatie 

    Numar 
persoane 

3,00 

2013 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Spitale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2013 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - 
Ambulatorii 
integrate spitalului 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2013 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale scolare 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2013 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale de familie 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 7,00 

2013 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
stomatologice 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 2,00 

2013 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale de 
specialitate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 9,00 

2013 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Farmacii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2013 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Farmacii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 6,00 

2013 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Crese 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2013 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - 
Laboratoare 
medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 2,00 

2013 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - 
Laboratoare 
medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 1,00 

2013 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Alte 
tipuri de cabinete 
medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 4,00 
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2013 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN102C - Paturi in unitatile 
sanitare, pe categorii de unitati 
sanitare si forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - In 
spitale, inclusiv in 
centre de sanatate 
cu paturi de spital - 
paturi pentru 
internare continua  

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 121,00 

2013 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN102C - Paturi in unitatile 
sanitare, pe categorii de unitati 
sanitare si forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - In crese  

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 20,00 

2013 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN103B - Copii inscrisi in 
crese, pe forme de proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate publica 

  Numar 
persoane 

17,00 

2013 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Medici 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

39,00 

2013 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Din total medici: 
medici de familie 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

7,00 

2013 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Stomatologi 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

2,00 

2013 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Farmacisti 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

6,00 

2013 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Personal sanitar 
mediu 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

91,00 

2013 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Personal sanitar 
mediu 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

10,00 

2013 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 4,00 

2013 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Prescolar 

  Numar 1,00 

2013 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Primar si 
gimnazial (inclusiv 
special) 

  Numar 2,00 

2013 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Primar si 
gimnazial 

  Numar 2,00 

2013 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Liceal 

  Numar 1,00 

2013 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 
persoane 

2.312,00 

2013 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Copii 
inscrisi in gradinite 

  Numar 
persoane 

424,00 

2013 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
preuniversitar 

  Numar 
persoane 

1.888,00 

2013 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
primar si gimnazial 
(inclusiv 

  Numar 
persoane 

1.071,00 



Strategia Energetica a Orașului Rovinari Județul Gorj  
Perioada 2021 – 2027 

 

193 
 

invatamantul 
special) 

2013 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
primar (inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

547,00 

2013 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul  
gimnazial (inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

524,00 

2013 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
primar si gimnazial 

  Numar 
persoane 

1.071,00 

2013 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
primar 

  Numar 
persoane 

547,00 

2013 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
gimnazial 

  Numar 
persoane 

524,00 

2013 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul liceal 

  Numar 
persoane 

677,00 

2013 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
profesional 

  Numar 
persoane 

49,00 

2013 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
postliceal (inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

60,00 

2013 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
tehnic de maistri 

  Numar 
persoane 

31,00 

2013 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 
persoane 

147,00 

2013 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant 
prescolar 

  Numar 
persoane 

23,00 

2013 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

68,00 
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2013 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
(inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

27,00 

2013 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant 
gimnazial (inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

41,00 

2013 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 
persoane 

68,00 

2013 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 

  Numar 
persoane 

27,00 

2013 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant 
gimnazial 

  Numar 
persoane 

41,00 

2013 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant  liceal 

  Numar 
persoane 

56,00 

2013 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 62,00 

2013 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 37,00 

2013 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 37,00 

2013 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 25,00 

2013 Învăţământ SCL106C - Laboratoare scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 11,00 

2013 Învăţământ SCL106C - Laboratoare scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 5,00 

2013 Învăţământ SCL106C - Laboratoare scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 5,00 

2013 Învăţământ SCL106C - Laboratoare scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 6,00 

2013 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 2,00 

2013 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 1,00 

2013 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 1,00 

2013 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 1,00 
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2013 Învăţământ SCL108B - Ateliere scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 5,00 

2013 Învăţământ SCL108B - Ateliere scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 5,00 

2013 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 110,00 

2013 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 30,00 

2013 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 30,00 

2013 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 80,00 

2013 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 3,00 

2013 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 2,00 

2013 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 2,00 

2013 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 1,00 

2013 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 
persoane 

331,00 

2013 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - Primar si 
gimnazial (inclusiv 
special) 

  Numar 
persoane 

126,00 

2013 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Gimnazial 

  Numar 
persoane 

126,00 

2013 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - Liceal 

  Numar 
persoane 

165,00 

2013 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Profesional 

  Numar 
persoane 

20,00 

2013 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Postliceal (inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

20,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Alte 
cladiri 

  Numar 2,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Alte 
cladiri 

  Metri 
patrati 
suprafata 
utila 

466,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 01 - Agricultură, 
vânătoare şi 
servicii anexe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură şi 
exploatare 
forestieră 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 18 - Tipărire şi 
reproducerea pe 
suporţi a 
înregistrărilor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor 
şi echipamentelor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 36 - Captarea, 
tratarea şi 
distribuţia apei 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

13,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 
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2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

7,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

71,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

17,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
intreprinderi 

10,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 
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principal 
întreprinderilor 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi 
pariuri 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 93 - Activităţi 
spotive, recreative 
şi distractive 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte activităţi 
de servicii 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 01 - Agricultură, 
vânătoare şi 
servicii anexe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură şi 
exploatare 
forestieră 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 18 - Tipărire şi 
reproducerea pe 
suporţi a 
înregistrărilor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 



Strategia Energetica a Orașului Rovinari Județul Gorj  
Perioada 2021 – 2027 

 

199 
 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor 
şi echipamentelor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 36 - Captarea, 
tratarea şi 
distribuţia apei 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

13,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

17,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
intreprinderi 

10,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi 
pariuri 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 93 - Activităţi 
spotive, recreative 
şi distractive 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte activităţi 
de servicii 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 01 - Agricultură, 
vânătoare şi 
servicii anexe 

  Lei 73.327,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură şi 
exploatare 
forestieră 

  Lei 328.495,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Lei 778.242,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 18 - Tipărire şi 
reproducerea pe 
suporţi a 
înregistrărilor 

  Lei 22.336,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Lei 456.320,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Lei 25.136.695,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Lei 892.622,00 
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2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Lei 20.267.073,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Lei 15.560.870,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Lei 141.522,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor 
şi echipamentelor 

  Lei 6.768.078,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 36 - Captarea, 
tratarea şi 
distribuţia apei 

  Lei 3.313.015,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Lei 690.249,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Lei 24.013.959,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Lei 866.703,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Lei 1.094.478,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Lei 4.999.769,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Lei 15.387.484,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Lei 2.429.219,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Lei 3.801,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 

  Lei 4.067.022,00 
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servicii de 
alimentaţie 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Lei 59.868,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Lei 190.014,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Lei 1.954.660,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Lei 617.785,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Lei 49.590,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Lei 23.622.230,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Lei 351.090,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Lei 126.835,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Lei 219.792,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi 
pariuri 

  Lei 4.310,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 93 - Activităţi 
spotive, recreative 
şi distractive 

  Lei 3.511,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte activităţi 
de servicii 

  Lei 502.968,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 01 - Agricultură, 
vânătoare şi 
servicii anexe 

  Lei 73.327,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură şi 
exploatare 
forestieră 

  Lei 328.495,00 
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2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Lei 778.242,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 18 - Tipărire şi 
reproducerea pe 
suporţi a 
înregistrărilor 

  Lei 22.336,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Lei 456.320,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Lei 25.136.695,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Lei 892.622,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Lei 20.267.073,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Lei 15.560.870,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Lei 141.522,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor 
şi echipamentelor 

  Lei 6.768.078,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 36 - Captarea, 
tratarea şi 
distribuţia apei 

  Lei 3.313.015,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Lei 690.249,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Lei 24.013.959,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Lei 866.703,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Lei 2.429.219,00 
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2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Lei 3.801,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Lei 4.067.022,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Lei 59.868,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Lei 190.014,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Lei 1.954.660,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Lei 617.785,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Lei 49.590,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Lei 23.622.230,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Lei 351.090,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Lei 126.835,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Lei 219.792,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi 
pariuri 

  Lei 4.310,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 93 - Activităţi 
spotive, recreative 
şi distractive 

  Lei 3.511,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte activităţi 
de servicii 

  Lei 502.968,00 
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2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 18 - Tipărire şi 
reproducerea pe 
suporţi a 
înregistrărilor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi 
pariuri 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte activităţi 
de servicii 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 03 - Pescuitul şi 
acvacultura 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

10,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 
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2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 58 - Activităţi de 
editare 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi 
de testări şi analiză 
tehnică 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 74 - Alte activităţi 
profesionale, 
stiinţifice şi tehnice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2013 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
intreprinderi 

10,00 
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3.7.8.ORAS ROVINARI - Imagine statistica pentru anul 2014 
AN 

REF DOMENIU INDICATOR CRITERIU CRITERIU2 UM VAL 
INDICATOR 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Total 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 2.653,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Total 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 402,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Agricola 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 398,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Agricola 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 238,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Arabila 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 216,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Arabila 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 207,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Pasuni 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 85,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Pasuni 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 15,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Finete 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 54,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Finete 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 6,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Vii si 
pepiniere viticole 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 8,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Vii si 
pepiniere viticole 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 8,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Livezi si 
pepiniere pomicole 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 35,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Livezi si 
pepiniere pomicole 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 2,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Terenuri 
neagricole total 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 2.255,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Terenuri 
neagricole total 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 164,00 
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2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Paduri si 
alta vegetatie 
forestiera 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 262,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Paduri si 
alta vegetatie 
forestiera 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 3,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Ocupata cu 
ape, balti 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 66,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Ocupata cu 
ape, balti 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 2,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Ocupata cu 
constructii 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 1.486,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Ocupata cu 
constructii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 107,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Cai de 
comunicatii si cai 
ferate 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 89,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Terenuri 
degradate si 
neproductive 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 352,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de 
folosinţă, pe forme de 
proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Terenuri 
degradate si 
neproductive 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 52,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  
de deşeuri menajere şi 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere de la 
populaţie, în amestec 

  Kilograme 1.357.140,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  
de deşeuri menajere şi 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile din 
unităţile economice, 
comerţ, instituţii, 
unităţi sanitare, în 
amestec 

  Kilograme 1.200.060,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  
de deşeuri menajere şi 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile colectate 
separat (cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Total 

  Kilograme 78.670,00 
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2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  
de deşeuri menajere şi 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile colectate 
separat (cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Hârtie, 
carton 

  Kilograme 36.180,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  
de deşeuri menajere şi 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile colectate 
separat (cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Sticlă 

  Kilograme 0,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  
de deşeuri menajere şi 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile colectate 
separat (cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Plastic 

  Kilograme 41.500,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  
de deşeuri menajere şi 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile colectate 
separat (cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Metale 

  Kilograme 990,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  
de deşeuri menajere şi 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile colectate 
separat (cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - 
Biodegradabile 

  Kilograme 0,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  
de deşeuri menajere şi 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile colectate 
separat (cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Lemn 

  Kilograme 0,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  
de deşeuri menajere şi 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile colectate 
separat (cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Alte 
deşeuri 

  Kilograme 0,00 
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2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  
de deşeuri menajere şi 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile colectate 
separat (cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Deşeuri 
voluminoase 

  Kilograme 0,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  
de deşeuri menajere şi 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile colectate 
separat (cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Deşeuri 
inerte, altele decât 
cele din construcţii şi 
demolări 

  Kilograme 0,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB8 - Cheltuieli curente din 
bugetul local pentru protecţia 
mediului (Lei) 

    Lei RON 1.171.267,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB9 - Investiţii din bugetul 
local pentru protecţia mediului 
(Lei) 

    Lei RON 116.000,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea 
valorificata de deseuri 
menajere si asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere de la 
populaţie, în amestec 

  Kilograme 1.357.140,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea 
valorificata de deseuri 
menajere si asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile din 
unităţile economice, 
comerţ, instituţii, 
unităţi sanitare, în 
amestec 

  Kilograme 1.200.060,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea 
valorificata de deseuri 
menajere si asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile colectate 
separat (cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Total 

  Kilograme 78.670,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea 
valorificata de deseuri 
menajere si asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile colectate 
separat (cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Hârtie, 
carton 

  Kilograme 36.180,00 
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2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea 
valorificata de deseuri 
menajere si asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile colectate 
separat (cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Sticlă 

  Kilograme 0,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea 
valorificata de deseuri 
menajere si asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile colectate 
separat (cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Plastic 

  Kilograme 41.500,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea 
valorificata de deseuri 
menajere si asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile colectate 
separat (cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Metale 

  Kilograme 990,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea 
valorificata de deseuri 
menajere si asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile colectate 
separat (cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - 
Biodegradabile 

  Kilograme 0,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea 
valorificata de deseuri 
menajere si asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile colectate 
separat (cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Lemn 

  Kilograme 0,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea 
valorificata de deseuri 
menajere si asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile colectate 
separat (cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Alte 
deşeuri 

  Kilograme 0,00 

2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea 
valorificata de deseuri 
menajere si asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile colectate 
separat (cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Deşeuri 
voluminoase 

  Kilograme 0,00 
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2014 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea 
valorificata de deseuri 
menajere si asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile colectate 
separat (cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Deşeuri 
inerte, altele decât 
cele din construcţii şi 
demolări 

  Kilograme 0,00 

2014 Cultură şi artă ART101B - Biblioteci pe 
categorii de biblioteci 

Categorii de biblioteci 
- Total 

  Numar 4,00 

2014 Cultură şi artă ART101B - Biblioteci pe 
categorii de biblioteci 

Categorii de biblioteci 
- Publice 

  Numar 1,00 

2014 Cultură şi artă ART106A - Volume existente 
în biblioteci 

    Numar 55.304,00 

2014 Cultură şi artă ART108A - Volume eliberate     Numar 12.819,00 

2014 Cultură şi artă ART107A - Cititori activi la 
biblioteci 

    Numar 
persoane 

1.218,00 

2014 Cultură şi artă ART121A - Personalul angajat 
din biblioteci 

    Numar 
persoane 

2,00 

2014 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-
culturale din bugetul local 
(Lei) - an sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - 
Invatamant - Total 

  Lei RON 2.650.772,00 

2014 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-
culturale din bugetul local 
(Lei) - an sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - 
Invatamant prescolar 
si primar - cod 
indicator 65.02.03 

  Lei RON 2.419.355,00 

2014 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-
culturale din bugetul local 
(Lei) - an sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - 
Invatamant special - 
cod indicator 
65.02.07.04 

  Lei RON 0,00 

2014 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-
culturale din bugetul local 
(Lei) - an sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Alte 
cheltuieli in domeniul 
invatamantului - cod 
indicator 65.02.50 

  Lei RON 231.417,00 

2014 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-
culturale din bugetul local 
(Lei) - an sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Sanatate - 
cod indicator 66.02 

  Lei RON 0,00 

2014 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-
culturale din bugetul local 
(Lei) - an sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Servicii de 
cultura, recreere, 
religie - Total 

  Lei RON 375.814,00 

2014 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-
culturale din bugetul local 
(Lei) - an sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Servicii 
culturale - cod 
indicator 67.02.03 

  Lei RON 375.814,00 

2014 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-
culturale din bugetul local 
(Lei) - an sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Servicii 
recreative si sportive 
- cod indicator 
67.02.05 

  Lei RON 0,00 

2014 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-
culturale din bugetul local 
(Lei) - an sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Servicii 
religioase - cod 
indicator 67.02.06 

  Lei RON 0,00 

2014 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-
culturale din bugetul local 
(Lei) - an sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Alte servicii 
- cod indicator 
67.02.50 

  Lei RON 0,00 
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2014 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-
culturale din bugetul local 
(Lei) - an sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Asigurari si 
asistenta sociala - 
Total 

  Lei RON 0,00 

2014 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-
culturale din bugetul local 
(Lei) - an sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Asistenta 
acordata persoanelor 
în vârsta - cod 
indicator 68.02.04 

  Lei RON 0,00 

2014 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-
culturale din bugetul local 
(Lei) - an sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Asistenta 
sociala în caz de boli 
si invaliditati - cod 
indicator 68.02.05 

  Lei RON 0,00 

2014 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-
culturale din bugetul local 
(Lei) - an sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Asistenta 
sociala pentru familie 
si copii - cod indicator 
68.02.06 

  Lei RON 0,00 

2014 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-
culturale din bugetul local 
(Lei) - an sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Alte 
cheltuieli - cod 
indicator 68.02.50 

  Lei RON 0,00 

2014 Forţa de 
muncă 

FOM104D - Numar mediu de 
salariati 

    Numar 
persoane 

6.640,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Numar 
persoane 

2,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

29,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
persoane 

13,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

4,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Numar 
persoane 

0,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

292,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor electronice 
şi optice 

  Numar 
persoane 

18,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

78,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Numar 
persoane 

50,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

4,00 
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2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

104,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Numar 
persoane 

97,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

5,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
persoane 

145,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
persoane 

20,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

14,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
persoane 

25,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

164,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

29,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Numar 
persoane 

2,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
persoane 

36,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

10,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

7,00 
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2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
persoane 

28,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

18,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
persoane 

2,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
persoane 

1.473,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

13,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

2,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
90 - Activităţi de 
creaţie şi interpretare 
artistică 

  Numar 
persoane 

3,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi 
pariuri 

  Numar 
persoane 

0,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi 
distractive 

  Numar 
persoane 

0,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
persoane 

17,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

29,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
persoane 

13,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

4,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Numar 
persoane 

0,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

292,00 
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2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor electronice 
şi optice 

  Numar 
persoane 

18,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

78,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Numar 
persoane 

50,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

4,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

104,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Numar 
persoane 

97,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

5,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
persoane 

145,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
persoane 

20,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

14,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
persoane 

25,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

164,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

29,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Numar 
persoane 

2,00 
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2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
persoane 

36,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

10,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

7,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
persoane 

28,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

18,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
persoane 

2,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
persoane 

1.473,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

13,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

2,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
90 - Activităţi de 
creaţie şi interpretare 
artistică 

  Numar 
persoane 

3,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi 
pariuri 

  Numar 
persoane 

0,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi 
distractive 

  Numar 
persoane 

0,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
persoane 

17,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Numar 
persoane 

2,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

29,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
persoane 

13,00 
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2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

4,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Numar 
persoane 

0,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

292,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor electronice 
şi optice 

  Numar 
persoane 

18,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

78,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Numar 
persoane 

50,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

4,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

104,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Numar 
persoane 

97,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

5,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
persoane 

145,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
persoane 

20,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

29,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Numar 
persoane 

2,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
persoane 

36,00 
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2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

10,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

7,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
persoane 

28,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

18,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
persoane 

2,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
persoane 

1.473,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

13,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

2,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
90 - Activităţi de 
creaţie şi interpretare 
artistică 

  Numar 
persoane 

3,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi 
pariuri 

  Numar 
persoane 

0,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi 
distractive 

  Numar 
persoane 

0,00 

2014 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
persoane 

17,00 

2014 Forţa de 
muncă 

SOM101E - Someri înregistrati 
la sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Total   Numar 
persoane 

367,00 

2014 Forţa de 
muncă 

SOM101E - Someri înregistrati 
la sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Masculin   Numar 
persoane 

188,00 

2014 Forţa de 
muncă 

SOM101E - Someri înregistrati 
la sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Feminin   Numar 
persoane 

179,00 

2014 Forţa de 
muncă 

SOM101F - Ponderea 
somerilor înregistrati la 
sfârsitul anului în totalul 
resurselor de munca, pe sexe 

Sex - Total   Procente 3,50 

2014 Forţa de 
muncă 

SOM101F - Ponderea 
somerilor înregistrati la 
sfârsitul anului în totalul 
resurselor de munca, pe sexe 

Sex - Masculin   Procente 3,60 

2014 Forţa de 
muncă 

SOM101F - Ponderea 
somerilor înregistrati la 

Sex - Feminin   Procente 3,40 
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sfârsitul anului în totalul 
resurselor de munca, pe sexe 

2014 Echiparea 
teritoriului 

GOS102A - Suprafata 
intravilana a municipiilor si 
oraselor 

    Hectare 446,00 

2014 Echiparea 
teritoriului 

GOS103A - Suprafaţa spaţiilor 
verzi (municipii şi oraşe) 

    Hectare 4,00 

2014 Echiparea 
teritoriului 

GOS104A - Lungimea străzilor 
orăşeneşti 

    Kilometri 29,00 

2014 Echiparea 
teritoriului 

GOS105A - Lungimea străzilor 
orăşeneşti modernizate 

    Kilometri 25,00 

2014 Echiparea 
teritoriului 

GOS106B - Lungimea totală a 
reţelei simple de distribuţie a 
apei potabile 

    Kilometri 33,70 

2014 Echiparea 
teritoriului 

GOS107A - Capacitatea 
instalaţiilor de producere a 
apei potabile 

    Metri cubi 
pe zi 

2.225,00 

2014 Echiparea 
teritoriului 

GOS108A - Cantitatea de apă 
potabilă distribuită 
consumatorilor  

Destinatia apei 
distribuite - Total 

  Mii metri 
cubi 

526,00 

2014 Echiparea 
teritoriului 

GOS108A - Cantitatea de apă 
potabilă distribuită 
consumatorilor  

Destinatia apei 
distribuite - Din care: 
pentru uz casnic 

  Mii metri 
cubi 

392,00 

2014 Echiparea 
teritoriului 

GOS110A - Lungimea totală 
simplă a conductelor de 
canalizare 

    Kilometri 14,30 

2014 Echiparea 
teritoriului 

GOS116A - Lungimea totală a 
conductelor de distribuţie a 
gazelor 

    Kilometri 23,70 

2014 Echiparea 
teritoriului 

GOS118A - Gaze naturale 
distribuite, după destinaţie 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite - 
Total 

  Mii metri 
cubi 

8.817,00 

2014 Echiparea 
teritoriului 

GOS118A - Gaze naturale 
distribuite, după destinaţie 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite - 
Din care: pentru uz 
casnic 

  Mii metri 
cubi 

2.522,00 

2014 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente 
la sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de proprietate 
- Total 

  Numar 5.095,00 

2014 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente 
la sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de proprietate 
- Proprietate publica 

  Numar 410,00 

2014 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente 
la sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de proprietate 
- Proprietate privata 

  Numar 4.685,00 

2014 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de proprietate 
- Total 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

202.293,00 

2014 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de proprietate 
- Proprietate publica 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

11.810,00 

2014 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de proprietate 
- Proprietate privata 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

190.483,00 

2014 Echiparea 
teritoriului 

WEB21 - Autoturisme – 
persoane fizice (Număr) 

    Numar 2.580,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Total Numar 
persoane 

13.845,00 
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2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6.877,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

6.968,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

671,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

350,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

321,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

755,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

382,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

373,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

871,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

435,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

436,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

962,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

436,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

526,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.313,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

669,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

644,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.547,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

778,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

769,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.173,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

604,00 
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2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

569,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.207,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

588,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

619,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.475,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

711,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

764,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.355,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

633,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

722,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.047,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

581,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

466,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

726,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

386,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

340,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

384,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

190,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

194,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

150,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

62,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

88,00 
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2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

103,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

41,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

62,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

61,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

20,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

41,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

23,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

7,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

16,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - Total Numar 
persoane 

22,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

4,00 

2014 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

18,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Total Numar 
persoane 

13.781,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6.855,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

6.926,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

659,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

352,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

307,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

754,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

377,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

377,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

837,00 
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2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

427,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

410,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

943,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

424,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

519,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.252,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

630,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

622,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.569,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

804,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

765,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.164,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

601,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

563,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.191,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

582,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

609,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.406,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

678,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

728,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.430,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

665,00 
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2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

765,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.029,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

563,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

466,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

759,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

403,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

356,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

402,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

203,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

199,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

172,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

71,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

101,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

104,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

45,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

59,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

62,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

20,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

42,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

29,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

8,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

21,00 
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2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - Total Numar 
persoane 

19,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

2,00 

2014 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

17,00 

2014 Populaţie POP108C - Populatia de varsta 
oficiala corespunzatoare 
invatamantului prescolar 

    Numar 
persoane 

411,00 

2014 Populaţie POP201D - Născuţi vii     Numar 
persoane 

133,00 

2014 Populaţie POP201K - Nascuti vii cu 
resedinta obisnuita in 
Romania 

    Numar 
persoane 

116,00 

2014 Populaţie POP204C - Nascuti morti     Numar 
persoane 

1,00 

2014 Populaţie POP206D - Decedaţi     Numar 
persoane 

66,00 

2014 Populaţie POP206J - Decedati cu 
resedinta obisnuita in 
Romania 

    Numar 
persoane 

66,00 

2014 Populaţie POP210D - Casatorii     Numar 80,00 

2014 Populaţie POP212B - Divorturi     Numar 36,00 

2014 Populaţie POP304B - Stabiliri de 
resedinta 

    Numar 
persoane 

80,00 

2014 Populaţie POP305B - Plecari cu 
resedinta 

    Numar 
persoane 

158,00 

2014 Populaţie POP307A - Stabiliri cu 
domiciliul (inclusiv migratia 
internationala) 

    Numar 
persoane 

241,00 

2014 Populaţie POP308A - Plecari cu 
domiciliul (inclusiv migratia 
internationala) 

    Numar 
persoane 

422,00 

2014 Populaţie POP309E - Emigranti definitivi 
pe judete si localitati de 
plecare 

    Numar 
persoane 

6,00 

2014 Populaţie POP310E - Imigranti definitivi 
pe judete si localitati de 
destinatie 

    Numar 
persoane 

3,00 

2014 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Spitale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2014 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Ambulatorii 
integrate spitalului 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2014 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale scolare 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2014 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale de familie 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 8,00 

2014 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
stomatologice 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 2,00 

2014 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale de 
specialitate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 11,00 
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2014 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Farmacii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2014 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Farmacii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 6,00 

2014 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - 
Laboratoare medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 2,00 

2014 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - 
Laboratoare medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 1,00 

2014 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Alte tipuri 
de cabinete medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 4,00 

2014 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN102C - Paturi in unitatile 
sanitare, pe categorii de 
unitati sanitare si forme de 
proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - In spitale, 
inclusiv in centre de 
sanatate cu paturi de 
spital - paturi pentru 
internare continua  

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 121,00 

2014 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Medici 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

35,00 

2014 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - Din 
total medici: medici 
de familie 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

8,00 

2014 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Stomatologi 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

2,00 

2014 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Farmacisti 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

1,00 

2014 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Farmacisti 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

6,00 

2014 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Personal sanitar 
mediu 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

99,00 

2014 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Personal sanitar 
mediu 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

10,00 

2014 Ocrotirea 
sănătăţii 

WEB17 - Centre medicale de 
permanenţă (Număr) 

    Numar 1,00 

2014 Ocrotirea 
sănătăţii 

WEB18 - Persoane care au 
boli cardiovasculare 
(Persoane) 

    Numar 367,00 

2014 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 4,00 

2014 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Prescolar 

  Numar 1,00 

2014 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Primar si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 2,00 

2014 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Primar si gimnazial 

  Numar 2,00 
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2014 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Liceal 

  Numar 1,00 

2014 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 
persoane 

2.177,00 

2014 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Copii inscrisi in crese  

  Numar 
persoane 

15,00 

2014 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Copii inscrisi in 
gradinite 

  Numar 
persoane 

354,00 

2014 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul 
preuniversitar 

  Numar 
persoane 

1.808,00 

2014 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul primar 
si gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

  Numar 
persoane 

1.045,00 

2014 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul primar 
(inclusiv invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

532,00 

2014 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul  
gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

  Numar 
persoane 

513,00 

2014 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul primar 
si gimnazial 

  Numar 
persoane 

1.045,00 

2014 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul primar 

  Numar 
persoane 

532,00 

2014 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul 
gimnazial 

  Numar 
persoane 

513,00 

2014 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul liceal 

  Numar 
persoane 

534,00 

2014 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul 
profesional 

  Numar 
persoane 

88,00 

2014 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul 
postliceal (inclusiv 
invatamantul special) 

  Numar 
persoane 

79,00 

2014 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul tehnic 
de maistri 

  Numar 
persoane 

62,00 

2014 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 
persoane 

143,00 

2014 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant prescolar 

  Numar 
persoane 

20,00 

2014 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar si 
gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

  Numar 
persoane 

68,00 

2014 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar 
(inclusiv invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

27,00 
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2014 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant gimnazial 
(inclusiv invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

41,00 

2014 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar si 
gimnazial 

  Numar 
persoane 

68,00 

2014 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar 

  Numar 
persoane 

27,00 

2014 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant gimnazial 

  Numar 
persoane 

41,00 

2014 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant  liceal 

  Numar 
persoane 

55,00 

2014 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 77,00 

2014 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de educatie -  
Invatamant 
anteprescolar  

  Numar 1,00 

2014 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de educatie -  
Invatamant prescolar  

  Numar 16,00 

2014 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar si 
gimnazial (inclusiv 
special) 

  Numar 35,00 

2014 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar si 
gimnazial 

  Numar 35,00 

2014 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 25,00 

2014 Învăţământ SCL106C - Laboratoare 
scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 10,00 

2014 Învăţământ SCL106C - Laboratoare 
scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar si 
gimnazial (inclusiv 
special) 

  Numar 4,00 

2014 Învăţământ SCL106C - Laboratoare 
scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar si 
gimnazial 

  Numar 4,00 

2014 Învăţământ SCL106C - Laboratoare 
scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 6,00 

2014 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 2,00 

2014 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar si 
gimnazial (inclusiv 
special) 

  Numar 1,00 

2014 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar si 
gimnazial 

  Numar 1,00 

2014 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 1,00 

2014 Învăţământ SCL108B - Ateliere scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 5,00 

2014 Învăţământ SCL108B - Ateliere scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 5,00 

2014 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 132,00 

2014 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant prescolar 

  Numar 7,00 

2014 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar si 
gimnazial (inclusiv 
special) 

  Numar 45,00 
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2014 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar si 
gimnazial 

  Numar 45,00 

2014 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 80,00 

2014 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 2,00 

2014 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar si 
gimnazial (inclusiv 
special) 

  Numar 1,00 

2014 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar si 
gimnazial 

  Numar 1,00 

2014 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 1,00 

2014 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 
persoane 

348,00 

2014 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Primar si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 
persoane 

130,00 

2014 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Gimnazial 

  Numar 
persoane 

130,00 

2014 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Liceal 

  Numar 
persoane 

178,00 

2014 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Profesional 

  Numar 
persoane 

40,00 

2014 Învăţământ WEB11 - Cheltuieli pentru 
educatie de la bugetul local pe 
an financiar (Lei) - an sfarsit 
2017 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Lei RON 8.378.388,00 

2014 Învăţământ WEB11 - Cheltuieli pentru 
educatie de la bugetul local pe 
an financiar (Lei) - an sfarsit 
2017 

Niveluri de educatie - 
Invatamânt prescolar 
si primar - cod 
indicator 65.02.03 

  Lei RON 2.419.355,00 

2014 Învăţământ WEB11 - Cheltuieli pentru 
educatie de la bugetul local pe 
an financiar (Lei) - an sfarsit 
2017 

Niveluri de educatie - 
Invatamânt secundar 
(învatamânt secundar 
inferior, învatamânt 
secundar superior, 
învatamânt 
profesional) - cod 
indicator 65.02.04 

  Lei RON 5.727.616,00 

2014 Învăţământ WEB11 - Cheltuieli pentru 
educatie de la bugetul local pe 
an financiar (Lei) - an sfarsit 
2017 

Niveluri de educatie - 
Invatamânt postliceal 
- cod indicator 
65.02.05 

  Lei RON 0,00 

2014 Învăţământ WEB11 - Cheltuieli pentru 
educatie de la bugetul local pe 
an financiar (Lei) - an sfarsit 
2017 

Niveluri de educatie - 
Invatamânt 
nedefinibil prin nivel 
(învatamânt special) - 
cod indicator 
65.02.07.04 

  Lei RON 0,00 

2014 Învăţământ WEB11 - Cheltuieli pentru 
educatie de la bugetul local pe 
an financiar (Lei) - an sfarsit 
2017 

Niveluri de educatie - 
Servicii auxiliare 
pentru educatie 
(internate si cantine 
pentru elevi, alte 
servicii auxiliare) - 
cod indicator 
65.02.11 

  Lei RON 0,00 

2014 Învăţământ WEB11 - Cheltuieli pentru 
educatie de la bugetul local pe 
an financiar (Lei) - an sfarsit 
2017 

Niveluri de educatie - 
Alte cheltuieli în 
domeniul 
învatamântului - cod 
indicator 65.02.50 

  Lei RON 231.417,00 
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2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor electronice 
şi optice 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

13,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 
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2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

70,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

15,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
intreprinderi 

10,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
90 - Activităţi de 
creaţie şi interpretare 
artistică 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi 
pariuri 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi 
distractive 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
intreprinderi 

8,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor electronice 
şi optice 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

13,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

15,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
intreprinderi 

10,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
90 - Activităţi de 
creaţie şi interpretare 
artistică 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi 
pariuri 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi 
distractive 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
intreprinderi 

8,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Lei 385.235,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Lei 903.400,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Lei 14.700,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Lei 414.260,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Lei 4.597,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Lei 18.930.721,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor electronice 
şi optice 

  Lei 1.302.689,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Lei 22.471.457,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Lei 3.883.639,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Lei 86.044,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Lei 10.651.084,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Lei 3.149.614,00 
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2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Lei 446.597,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Lei 31.981.164,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Lei 1.068.418,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Lei 1.218.490,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Lei 7.808.248,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Lei 16.197.014,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Lei 1.970.507,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Lei 39.771,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Lei 2.453.045,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Lei 111.940,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Lei 290.398,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Lei 2.219.861,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Lei 710.694,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Lei 41.350,00 
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2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Lei 30.763.896,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Lei 364.723,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Lei 76.684,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
90 - Activităţi de 
creaţie şi interpretare 
artistică 

  Lei 72.642,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi 
pariuri 

  Lei 5.144,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi 
distractive 

  Lei 991,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Lei 455.342,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Lei 385.235,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Lei 903.400,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Lei 14.700,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Lei 414.260,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

  Lei 4.597,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Lei 18.930.721,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor electronice 
şi optice 

  Lei 1.302.689,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Lei 22.471.457,00 
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2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Lei 3.883.639,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Lei 86.044,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Lei 10.651.084,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia 
apei 

  Lei 3.149.614,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Lei 446.597,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Lei 31.981.164,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Lei 1.068.418,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Lei 1.970.507,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Lei 39.771,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Lei 2.453.045,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Lei 111.940,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Lei 290.398,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Lei 2.219.861,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Lei 710.694,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Lei 41.350,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Lei 30.763.896,00 



Strategia Energetica a Orașului Rovinari Județul Gorj  
Perioada 2021 – 2027 

 

239 
 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Lei 364.723,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Lei 76.684,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
90 - Activităţi de 
creaţie şi interpretare 
artistică 

  Lei 72.642,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi 
pariuri 

  Lei 5.144,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi 
distractive 

  Lei 991,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Lei 455.342,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor electronice 
şi optice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

10,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
95 - Reparaţii de 
calculatoare, de 
articole personale şi 
de uz gospodăresc 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
01 - Agricultură, 
vânătoare şi servicii 
anexe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
18 - Tipărire şi 
reproducerea pe 
suporţi a 
înregistrărilor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
42 - Lucrări de geniu 
civil 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

10,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 
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2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2014 Siguranţă şi 
ordine publică 

JUS105C - Persoane 
condamnate/sanctionate 
definitiv aflate in penitenciare 
(inclusiv centre de detentie si 
centre educative)  

    Numar 
persoane 

44,00 

2014 Controlul 
activităţii 
administrative 

WEB5 - Salariati din 
administratia publica locala 
(Persoane) 

    Numar 
salariati 

160,00 

2014 Controlul 
activităţii 
administrative 

WEB19 - Existenţa unei pagini 
web de sine stătătoare  

    Numar 1,00 

2014 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB7 - Cheltuieli pentru 
asistenta sociala finantata de 
la bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli pentru 
asistenta socială pe 
tipuri de ajutoare 
sociale - Total 

  Lei RON 1.245.276,00 

2014 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB7 - Cheltuieli pentru 
asistenta sociala finantata de 
la bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli pentru 
asistenta socială pe 
tipuri de ajutoare 
sociale - Ajutoare de 
urgenta - acordate 
ocazional pentru 
persoane fara 
venituri, fara adapost 
etc - cod indicator 
68.02.02 

  Lei RON 134.184,00 

2014 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB7 - Cheltuieli pentru 
asistenta sociala finantata de 
la bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli pentru 
asistenta socială pe 
tipuri de ajutoare 
sociale - Asistenta 
acordata persoanelor 
în vârsta - cod 
indicator 68.02.04 

  Lei RON 0,00 

2014 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB7 - Cheltuieli pentru 
asistenta sociala finantata de 
la bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli pentru 
asistenta socială pe 
tipuri de ajutoare 
sociale - Asistenta 
sociala în caz de boli 
si invaliditati - cod 
indicator 68.02.05 

  Lei RON 473.980,00 

2014 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB7 - Cheltuieli pentru 
asistenta sociala finantata de 
la bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli pentru 
asistenta socială pe 
tipuri de ajutoare 
sociale - Asistenta 
sociala pentru familie 
si copii - cod indicator 
68.02.06 

  Lei RON 0,00 
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2014 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB7 - Cheltuieli pentru 
asistenta sociala finantata de 
la bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli pentru 
asistenta socială pe 
tipuri de ajutoare 
sociale - Prevenirea 
excluderii sociale - 
cod indicator 
68.02.15 

  Lei RON 527.746,00 

2014 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB7 - Cheltuieli pentru 
asistenta sociala finantata de 
la bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli pentru 
asistenta socială pe 
tipuri de ajutoare 
sociale - Cheltuieli de 
personal pentru 
cabinetele medicale 
scolare - cod indicator 
66.02 

  Lei RON 109.366,00 

2014 Finante locale WEB13 - Cheltuieli totale 
(execuţia bugetului local) (Lei) 

    Lei RON 24.369.029,00 

2014 Finante locale WEB14 - Venituri proprii 
obţinute la nivel local (Lei) 

    Lei RON 15.773.002,00 

2014 Finante locale WEB15 - Cheltuieli totale cu 
investiţiile de la bugetul local 
(Lei) 

    Lei RON 1.754.719,00 

2014 Finante locale WEB16 - Veniturile proprii 
previzionate ale bugetului la 
nivel local (Lei) 

    Lei RON 33.699.060,00 

2014 Finante locale WEB20 - Venituri totale la 
bugetul local (Lei) 

    Lei RON 24.552.703,00 
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3.7.9.ORAS ROVINARI - Imagine statistica pentru anul 2015 
AN 

REF DOMENIU INDICATOR CRITERIU CRITERIU2 UM VAL 
INDICATOR 

2015 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
de la populaţie, în 
amestec 

  Kilograme 1.622.900,00 

2015 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Total 

  Kilograme 53.370,00 

2015 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Hârtie, 
carton 

  Kilograme 18.560,00 

2015 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Plastic 

  Kilograme 33.180,00 

2015 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Metale 

  Kilograme 1.630,00 

2015 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB8 - Cheltuieli curente din 
bugetul local pentru protecţia 
mediului (Lei) 

    Lei RON 1.476.460,00 

2015 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB9 - Investiţii din bugetul 
local pentru protecţia mediului 
(Lei) 

    Lei RON 0,00 

2015 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Total 

  Kilograme 48.989,00 
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2015 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Hârtie, 
carton 

  Kilograme 18.113,00 

2015 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Plastic 

  Kilograme 30.040,00 

2015 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Metale 

  Kilograme 836,00 

2015 Cultură şi artă ART101B - Biblioteci pe categorii 
de biblioteci 

Categorii de 
biblioteci - Total 

  Numar 4,00 

2015 Cultură şi artă ART101B - Biblioteci pe categorii 
de biblioteci 

Categorii de 
biblioteci - Publice 

  Numar 1,00 

2015 Cultură şi artă ART106A - Volume existente în 
biblioteci 

    Numar 54.874,00 

2015 Cultură şi artă ART108A - Volume eliberate     Numar 21.892,00 

2015 Cultură şi artă ART107A - Cititori activi la 
biblioteci 

    Numar 
persoane 

1.083,00 

2015 Cultură şi artă ART121A - Personalul angajat 
din biblioteci 

    Numar 
persoane 

2,00 

2015 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - 
Invatamant - Total 

  Lei RON 7.926.210,00 

2015 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - 
Invatamant 
prescolar si primar 
- cod indicator 
65.02.03 

  Lei RON 2.448.031,00 

2015 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Alte 
cheltuieli in 
domeniul 
invatamantului - 
cod indicator 
65.02.50 

  Lei RON 5.478.179,00 

2015 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - 
Sanatate - cod 
indicator 66.02 

  Lei RON 2.473.499,00 

2015 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Servicii 
de cultura, 
recreere, religie - 
Total 

  Lei RON 2.246.698,00 
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2015 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Servicii 
culturale - cod 
indicator 67.02.03 

  Lei RON 285.270,00 

2015 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Servicii 
recreative si 
sportive - cod 
indicator 67.02.05 

  Lei RON 696.204,00 

2015 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Servicii 
religioase - cod 
indicator 67.02.06 

  Lei RON 7.691,00 

2015 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Alte 
servicii - cod 
indicator 67.02.50 

  Lei RON 1.257.533,00 

2015 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - 
Asigurari si 
asistenta sociala - 
Total 

  Lei RON 2.215.717,00 

2015 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - 
Asistenta sociala în 
caz de boli si 
invaliditati - cod 
indicator 68.02.05 

  Lei RON 768.694,00 

2015 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Alte 
cheltuieli - cod 
indicator 68.02.50 

  Lei RON 1.447.023,00 

2015 Forţa de muncă FOM104D - Numar mediu de 
salariati 

    Numar 
persoane 

6.355,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 01 - Agricultură, 
vânătoare şi 
servicii anexe 

  Numar 
persoane 

2,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură 
şi exploatare 
forestieră 

  Numar 
persoane 

3,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

34,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
persoane 

14,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

1,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

262,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Numar 
persoane 

6,00 
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2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

41,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Numar 
persoane 

38,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 32 - Alte 
activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

5,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

135,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 36 - Captarea, 
tratarea şi 
distribuţia apei 

  Numar 
persoane 

93,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

3,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
persoane 

153,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 42 - Lucrări de 
geniu civil 

  Numar 
persoane 

1,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Numar 
persoane 

499,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi 
a motocicletelor 

  Numar 
persoane 

16,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 46 - Comerţ cu 
ridicata cu 
excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
persoane 

26,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

197,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

24,00 
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2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Numar 
persoane 

2,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
persoane 

31,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

8,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

10,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Numar 
persoane 

26,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

16,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Numar 
persoane 

3,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Numar 
persoane 

1.416,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

14,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

8,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
persoane 

5,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
persoane 

13,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

34,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
persoane 

14,00 
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2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

1,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

262,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Numar 
persoane 

6,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

41,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Numar 
persoane 

38,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 32 - Alte 
activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

5,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

135,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 36 - Captarea, 
tratarea şi 
distribuţia apei 

  Numar 
persoane 

93,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

3,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
persoane 

153,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 42 - Lucrări de 
geniu civil 

  Numar 
persoane 

1,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Numar 
persoane 

499,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi 
a motocicletelor 

  Numar 
persoane 

16,00 
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2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 46 - Comerţ cu 
ridicata cu 
excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
persoane 

26,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

197,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

24,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Numar 
persoane 

2,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
persoane 

31,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

8,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

10,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Numar 
persoane 

26,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

16,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Numar 
persoane 

3,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Numar 
persoane 

1.416,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

14,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

8,00 
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2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
persoane 

5,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
persoane 

13,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 01 - Agricultură, 
vânătoare şi 
servicii anexe 

  Numar 
persoane 

2,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură 
şi exploatare 
forestieră 

  Numar 
persoane 

3,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

34,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
persoane 

14,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

1,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

262,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Numar 
persoane 

6,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

41,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Numar 
persoane 

38,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 32 - Alte 
activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

5,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

135,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 36 - Captarea, 
tratarea şi 
distribuţia apei 

  Numar 
persoane 

93,00 
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2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

3,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
persoane 

153,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 42 - Lucrări de 
geniu civil 

  Numar 
persoane 

1,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Numar 
persoane 

499,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

24,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Numar 
persoane 

2,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
persoane 

31,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

8,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

10,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Numar 
persoane 

26,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

16,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Numar 
persoane 

3,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Numar 
persoane 

1.416,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 

  Numar 
persoane 

14,00 
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principal 
întreprinderilor 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

8,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
persoane 

5,00 

2015 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
persoane 

13,00 

2015 Forţa de muncă SOM101E - Someri înregistrati la 
sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Total   Numar 
persoane 

317,00 

2015 Forţa de muncă SOM101E - Someri înregistrati la 
sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Masculin   Numar 
persoane 

174,00 

2015 Forţa de muncă SOM101E - Someri înregistrati la 
sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Feminin   Numar 
persoane 

143,00 

2015 Forţa de muncă SOM101F - Ponderea somerilor 
înregistrati la sfârsitul anului în 
totalul resurselor de munca, pe 
sexe 

Sex - Total   Procente 3,00 

2015 Forţa de muncă SOM101F - Ponderea somerilor 
înregistrati la sfârsitul anului în 
totalul resurselor de munca, pe 
sexe 

Sex - Masculin   Procente 3,30 

2015 Forţa de muncă SOM101F - Ponderea somerilor 
înregistrati la sfârsitul anului în 
totalul resurselor de munca, pe 
sexe 

Sex - Feminin   Procente 2,70 

2015 Echiparea 
teritoriului 

GOS102A - Suprafata intravilana 
a municipiilor si oraselor 

    Hectare 446,00 

2015 Echiparea 
teritoriului 

GOS103A - Suprafaţa spaţiilor 
verzi (municipii şi oraşe) 

    Hectare 4,00 

2015 Echiparea 
teritoriului 

GOS104A - Lungimea străzilor 
orăşeneşti 

    Kilometri 29,00 

2015 Echiparea 
teritoriului 

GOS105A - Lungimea străzilor 
orăşeneşti modernizate 

    Kilometri 25,00 

2015 Echiparea 
teritoriului 

GOS106B - Lungimea totală a 
reţelei simple de distribuţie a 
apei potabile 

    Kilometri 33,70 

2015 Echiparea 
teritoriului 

GOS107A - Capacitatea 
instalaţiilor de producere a apei 
potabile 

    Metri cubi 
pe zi 

2.225,00 

2015 Echiparea 
teritoriului 

GOS108A - Cantitatea de apă 
potabilă distribuită 
consumatorilor  

Destinatia apei 
distribuite - Total 

  Mii metri 
cubi 

551,00 

2015 Echiparea 
teritoriului 

GOS108A - Cantitatea de apă 
potabilă distribuită 
consumatorilor  

Destinatia apei 
distribuite - Din 
care: pentru uz 
casnic 

  Mii metri 
cubi 

414,00 

2015 Echiparea 
teritoriului 

GOS110A - Lungimea totală 
simplă a conductelor de 
canalizare 

    Kilometri 14,30 

2015 Echiparea 
teritoriului 

GOS116A - Lungimea totală a 
conductelor de distribuţie a 
gazelor 

    Kilometri 23,70 

2015 Echiparea 
teritoriului 

GOS118A - Gaze naturale 
distribuite, după destinaţie 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite 
- Total 

  Mii metri 
cubi 

4.194,00 
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2015 Echiparea 
teritoriului 

GOS118A - Gaze naturale 
distribuite, după destinaţie 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite 
- Din care: pentru 
uz casnic 

  Mii metri 
cubi 

2.458,00 

2015 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente la 
sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de 
proprietate - Total 

  Numar 5.095,00 

2015 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente la 
sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate publica 

  Numar 410,00 

2015 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente la 
sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate privata 

  Numar 4.685,00 

2015 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de 
proprietate - Total 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

202.293,00 

2015 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate publica 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

11.810,00 

2015 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate privata 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

190.483,00 

2015 Echiparea 
teritoriului 

WEB21 - Autoturisme – 
persoane fizice (Număr) 

    Numar 2.595,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Total Numar 
persoane 

13.767,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6.841,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

6.926,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

651,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

351,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

300,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

760,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

381,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

379,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

821,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

425,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

396,00 
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2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

912,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

409,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

503,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.194,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

591,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

603,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.596,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

817,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

779,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.163,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

599,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

564,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.184,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

585,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

599,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.375,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

664,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

711,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.470,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

676,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

794,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.035,00 
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2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

557,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

478,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

791,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

423,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

368,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

417,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

216,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

201,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

182,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

72,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

110,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

102,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

43,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

59,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

69,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

24,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

45,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

30,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

24,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - Total Numar 
persoane 

15,00 

2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

2,00 
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2015 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

13,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Total Numar 
persoane 

13.735,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6.825,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

6.910,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

638,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

334,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

304,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

761,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

388,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

373,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

792,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

412,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

380,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

904,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

407,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

497,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.095,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

554,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

541,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.629,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

821,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

808,00 
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2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.186,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

622,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

564,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.169,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

583,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

586,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.311,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

626,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

685,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.559,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

720,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

839,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.005,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

537,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

468,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

821,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

432,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

389,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

437,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

229,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

208,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

210,00 
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2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

86,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

124,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

96,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

40,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

56,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

73,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

27,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

46,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

34,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

5,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

29,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - Total Numar 
persoane 

15,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

2,00 

2015 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

13,00 

2015 Populaţie POP108C - Populatia de varsta 
oficiala corespunzatoare 
invatamantului prescolar 

    Numar 
persoane 

392,00 

2015 Populaţie POP201D - Născuţi vii     Numar 
persoane 

137,00 

2015 Populaţie POP201K - Nascuti vii cu 
resedinta obisnuita in Romania 

    Numar 
persoane 

118,00 

2015 Populaţie POP206D - Decedaţi     Numar 
persoane 

76,00 

2015 Populaţie POP206J - Decedati cu resedinta 
obisnuita in Romania 

    Numar 
persoane 

74,00 

2015 Populaţie POP208C - Decedati sub 1 an     Numar 
persoane 

1,00 

2015 Populaţie POP208G - Decedati sub 1 an cu 
resedinta obisnuita in Romania 

    Numar 
persoane 

1,00 

2015 Populaţie POP210D - Casatorii     Numar 97,00 

2015 Populaţie POP212B - Divorturi     Numar 39,00 

2015 Populaţie POP304B - Stabiliri de resedinta     Numar 
persoane 

71,00 

2015 Populaţie POP305B - Plecari cu resedinta     Numar 
persoane 

180,00 

2015 Populaţie POP307A - Stabiliri cu domiciliul 
(inclusiv migratia internationala) 

    Numar 
persoane 

203,00 
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2015 Populaţie POP308A - Plecari cu domiciliul 
(inclusiv migratia internationala) 

    Numar 
persoane 

371,00 

2015 Populaţie POP309E - Emigranti definitivi 
pe judete si localitati de plecare 

    Numar 
persoane 

6,00 

2015 Populaţie POP310E - Imigranti definitivi pe 
judete si localitati de destinatie 

    Numar 
persoane 

1,00 

2015 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Spitale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2015 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - 
Ambulatorii 
integrate spitalului 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2015 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale scolare 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2015 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale de 
familie 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 8,00 

2015 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
stomatologice 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 2,00 

2015 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale de 
specialitate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 11,00 

2015 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Farmacii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2015 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Farmacii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 5,00 

2015 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - 
Laboratoare 
medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 3,00 

2015 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - 
Laboratoare 
medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 1,00 

2015 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Alte 
tipuri de cabinete 
medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 4,00 

2015 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN102C - Paturi in unitatile 
sanitare, pe categorii de unitati 
sanitare si forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - In 
spitale, inclusiv in 
centre de sanatate 
cu paturi de spital 
- paturi pentru 
internare continua  

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 121,00 

2015 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Medici 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

27,00 

2015 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Medici 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

8,00 
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2015 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Din total medici: 
medici de familie 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

8,00 

2015 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Stomatologi 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

2,00 

2015 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Farmacisti 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

1,00 

2015 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Farmacisti 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

6,00 

2015 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Personal sanitar 
mediu 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

81,00 

2015 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Personal sanitar 
mediu 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

22,00 

2015 Ocrotirea 
sănătăţii 

WEB17 - Centre medicale de 
permanenţă (Număr) 

    Numar 1,00 

2015 Ocrotirea 
sănătăţii 

WEB18 - Persoane care au boli 
cardiovasculare (Persoane) 

    Numar 536,00 

2015 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 4,00 

2015 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Prescolar 

  Numar 1,00 

2015 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 2,00 

2015 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Primar 
si gimnazial 

  Numar 2,00 

2015 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Liceal 

  Numar 1,00 

2015 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 
persoane 

1.960,00 

2015 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Copii 
inscrisi in crese  

  Numar 
persoane 

16,00 

2015 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Copii 
inscrisi in gradinite 

  Numar 
persoane 

329,00 

2015 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
preuniversitar 

  Numar 
persoane 

1.615,00 

2015 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
primar si gimnazial 
(inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

980,00 

2015 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
primar (inclusiv 

  Numar 
persoane 

496,00 
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invatamantul 
special) 

2015 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul  
gimnazial (inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

484,00 

2015 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
primar si gimnazial 

  Numar 
persoane 

980,00 

2015 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
primar 

  Numar 
persoane 

496,00 

2015 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
gimnazial 

  Numar 
persoane 

484,00 

2015 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul liceal 

  Numar 
persoane 

440,00 

2015 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
profesional 

  Numar 
persoane 

75,00 

2015 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
postliceal (inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

59,00 

2015 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
tehnic de maistri 

  Numar 
persoane 

61,00 

2015 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 
persoane 

125,00 

2015 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant 
prescolar 

  Numar 
persoane 

20,00 

2015 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

62,00 

2015 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
(inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

25,00 
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2015 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant 
gimnazial (inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

37,00 

2015 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 
persoane 

62,00 

2015 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 

  Numar 
persoane 

25,00 

2015 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant 
gimnazial 

  Numar 
persoane 

37,00 

2015 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant  liceal 

  Numar 
persoane 

43,00 

2015 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 70,00 

2015 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie -  
Invatamant 
anteprescolar  

  Numar 1,00 

2015 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie -  
Invatamant 
prescolar  

  Numar 16,00 

2015 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 35,00 

2015 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 35,00 

2015 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 18,00 

2015 Învăţământ SCL106C - Laboratoare scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 12,00 

2015 Învăţământ SCL106C - Laboratoare scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 4,00 

2015 Învăţământ SCL106C - Laboratoare scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 4,00 

2015 Învăţământ SCL106C - Laboratoare scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 8,00 

2015 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 2,00 

2015 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 1,00 

2015 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 1,00 
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2015 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 1,00 

2015 Învăţământ SCL108B - Ateliere scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 6,00 

2015 Învăţământ SCL108B - Ateliere scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 6,00 

2015 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 132,00 

2015 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant 
prescolar 

  Numar 8,00 

2015 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 44,00 

2015 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 44,00 

2015 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 80,00 

2015 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 2,00 

2015 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 1,00 

2015 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 1,00 

2015 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 1,00 

2015 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 
persoane 

314,00 

2015 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - Primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 
persoane 

125,00 

2015 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Gimnazial 

  Numar 
persoane 

125,00 

2015 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - Liceal 

  Numar 
persoane 

113,00 

2015 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Profesional 

  Numar 
persoane 

16,00 

2015 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Postliceal (inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

33,00 

2015 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - Tehnic 
de maistri 

  Numar 
persoane 

27,00 

2015 Învăţământ WEB11 - Cheltuieli pentru 
educatie de la bugetul local pe 
an financiar (Lei) - an sfarsit 
2017 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Lei RON 7.926.210,00 
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2015 Învăţământ WEB11 - Cheltuieli pentru 
educatie de la bugetul local pe 
an financiar (Lei) - an sfarsit 
2017 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamânt 
prescolar si primar 
- cod indicator 
65.02.03 

  Lei RON 2.448.031,00 

2015 Învăţământ WEB11 - Cheltuieli pentru 
educatie de la bugetul local pe 
an financiar (Lei) - an sfarsit 
2017 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamânt 
secundar 
(învatamânt 
secundar inferior, 
învatamânt 
secundar superior, 
învatamânt 
profesional) - cod 
indicator 65.02.04 

  Lei RON 5.332.394,00 

2015 Învăţământ WEB11 - Cheltuieli pentru 
educatie de la bugetul local pe 
an financiar (Lei) - an sfarsit 
2017 

Niveluri de 
educatie - Alte 
cheltuieli în 
domeniul 
învatamântului - 
cod indicator 
65.02.50 

  Lei RON 145.785,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 01 - Agricultură, 
vânătoare şi 
servicii anexe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură 
şi exploatare 
forestieră 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 



Strategia Energetica a Orașului Rovinari Județul Gorj  
Perioada 2021 – 2027 

 

265 
 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 32 - Alte 
activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 36 - Captarea, 
tratarea şi 
distribuţia apei 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

14,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 42 - Lucrări de 
geniu civil 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi 
a motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 46 - Comerţ cu 
ridicata cu 
excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

72,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

16,00 
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2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Numar 
intreprinderi 

9,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
intreprinderi 

7,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 01 - Agricultură, 
vânătoare şi 
servicii anexe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură 
şi exploatare 
forestieră 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 32 - Alte 
activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 36 - Captarea, 
tratarea şi 
distribuţia apei 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

14,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 42 - Lucrări de 
geniu civil 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

16,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Numar 
intreprinderi 

9,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
intreprinderi 

7,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 01 - Agricultură, 
vânătoare şi 
servicii anexe 

  Lei 26.537,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură 
şi exploatare 
forestieră 

  Lei 444.190,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Lei 1.722.523,00 
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2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Lei 263.484,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Lei 0,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Lei 23.741.907,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Lei 254.947,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Lei 4.944.466,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Lei 1.372.789,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 32 - Alte 
activităţi 
industriale n.c.a. 

  Lei 86.109,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Lei 26.468.252,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 36 - Captarea, 
tratarea şi 
distribuţia apei 

  Lei 3.179.449,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Lei 243.890,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Lei 39.362.435,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 42 - Lucrări de 
geniu civil 

  Lei 58.750,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Lei 47.394.532,00 
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2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi 
a motocicletelor 

  Lei 1.204.075,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 46 - Comerţ cu 
ridicata cu 
excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Lei 9.014.014,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Lei 17.791.318,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Lei 2.809.791,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Lei 109.431,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Lei 2.157.723,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Lei 182.124,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Lei 261.426,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Lei 1.819.548,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Lei 1.086.435,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Lei 55.120,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Lei 30.299.955,00 
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2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Lei 467.065,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Lei 341.695,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Lei 211.787,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Lei 688.143,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 01 - Agricultură, 
vânătoare şi 
servicii anexe 

  Lei 26.537,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură 
şi exploatare 
forestieră 

  Lei 444.190,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Lei 1.722.523,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Lei 263.484,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Lei 0,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Lei 23.741.907,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Lei 254.947,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Lei 4.944.466,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Lei 1.372.789,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 32 - Alte 
activităţi 
industriale n.c.a. 

  Lei 86.109,00 
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2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Lei 26.468.252,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 36 - Captarea, 
tratarea şi 
distribuţia apei 

  Lei 3.179.449,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Lei 243.890,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Lei 39.362.435,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 42 - Lucrări de 
geniu civil 

  Lei 58.750,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Lei 47.394.532,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Lei 2.809.791,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Lei 109.431,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Lei 2.157.723,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Lei 182.124,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Lei 261.426,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Lei 1.819.548,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Lei 1.086.435,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Lei 55.120,00 
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2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Lei 30.299.955,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Lei 467.065,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Lei 341.695,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Lei 211.787,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Lei 688.143,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 42 - Lucrări de 
geniu civil 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi 
a motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 46 - Comerţ cu 
ridicata cu 
excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

18,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 66 - Activităţi 
auxiliare pentru  
intermedieri 
financiare, 
activităţi de 
asigurare şi 
fonduri de pensii 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi 
de testări şi 
analiză tehnică 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 46 - Comerţ cu 
ridicata cu 
excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

13,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi 
pariuri 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 93 - Activităţi 
spotive, recreative 
şi distractive 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2015 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2015 Siguranţă şi 
ordine publică 

WEB1 - Persoane condamnate 
definitiv aflate în penitenciare 
(inclusiv centre de reeducare), 
după domiciliul înregistrat în 
cartea de identitate la momentul 
arestului (Persoane) 

    Numar 0,00 

2015 Siguranţă şi 
ordine publică 

WEB3 - Infracţiuni cercetate şi 
soluţionate de poliţie (Număr) 

    Numar 0,00 

2015 Siguranţă şi 
ordine publică 

JUS105C - Persoane 
condamnate/sanctionate 
definitiv aflate in penitenciare 
(inclusiv centre de detentie si 
centre educative)  

    Numar 
persoane 

46,00 

2015 Controlul 
activităţii 
administrative 

WEB5 - Salariati din 
administratia publica locala 
(Persoane) 

    Numar 
salariati 

166,00 

2015 Controlul 
activităţii 
administrative 

WEB19 - Existenţa unei pagini 
web de sine stătătoare  

    Numar 1,00 

2015 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB7 - Cheltuieli pentru 
asistenta sociala finantata de la 
bugetul local (Lei) - an sfarsit 
2017 

Cheltuieli pentru 
asistenta socială 
pe tipuri de 
ajutoare sociale - 
Total 

  Lei RON 1.336.387,00 

2015 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB7 - Cheltuieli pentru 
asistenta sociala finantata de la 
bugetul local (Lei) - an sfarsit 
2017 

Cheltuieli pentru 
asistenta socială 
pe tipuri de 
ajutoare sociale - 
Ajutoare de 
urgenta - acordate 
ocazional pentru 
persoane fara 
venituri, fara 
adapost etc - cod 
indicator 68.02.02 

  Lei RON 96.800,00 

2015 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB7 - Cheltuieli pentru 
asistenta sociala finantata de la 
bugetul local (Lei) - an sfarsit 
2017 

Cheltuieli pentru 
asistenta socială 
pe tipuri de 
ajutoare sociale - 
Asistenta sociala în 
caz de boli si 
invaliditati - cod 
indicator 68.02.05 

  Lei RON 660.608,00 

2015 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB7 - Cheltuieli pentru 
asistenta sociala finantata de la 
bugetul local (Lei) - an sfarsit 
2017 

Cheltuieli pentru 
asistenta socială 
pe tipuri de 
ajutoare sociale - 
Prevenirea 
excluderii sociale - 

  Lei RON 473.294,00 
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cod indicator 
68.02.15 

2015 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB7 - Cheltuieli pentru 
asistenta sociala finantata de la 
bugetul local (Lei) - an sfarsit 
2017 

Cheltuieli pentru 
asistenta socială 
pe tipuri de 
ajutoare sociale - 
Cheltuieli de 
personal pentru 
cabinetele 
medicale scolare - 
cod indicator 
66.02 

  Lei RON 105.685,00 

2015 Finante locale WEB13 - Cheltuieli totale 
(execuţia bugetului local) (Lei) 

    Lei RON 24.714.555,00 

2015 Finante locale WEB14 - Venituri proprii 
obţinute la nivel local (Lei) 

    Lei RON 13.249.130,00 

2015 Finante locale WEB15 - Cheltuieli totale cu 
investiţiile de la bugetul local 
(Lei) 

    Lei RON 3.562.113,00 

2015 Finante locale WEB16 - Veniturile proprii 
previzionate ale bugetului la 
nivel local (Lei) 

    Lei RON 19.312.770,00 

2015 Finante locale WEB20 - Venituri totale la 
bugetul local (Lei) 

    Lei RON 21.153.707,00 
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3.7.10.ORAS ROVINARI - Imagine statistica pentru anul 2016 
 

AN 
REF DOMENIU INDICATOR CRITERIU CRITERIU2 UM VAL 

INDICATOR 
2016 Agricultură, 

silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
de la populaţie, în 
amestec 

  Kilograme 1.812.310,00 

2016 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile din 
unităţile 
economice, 
comerţ, instituţii, 
unităţi sanitare, în 
amestec 

  Kilograme 0,00 

2016 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Total 

  Kilograme 59.430,00 

2016 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Hârtie, 
carton 

  Kilograme 23.110,00 

2016 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Sticlă 

  Kilograme 0,00 

2016 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Plastic 

  Kilograme 35.450,00 
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2016 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Metale 

  Kilograme 0,00 

2016 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - 
Biodegradabile 

  Kilograme 0,00 

2016 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Lemn 

  Kilograme 870,00 

2016 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Alte 
deşeuri 

  Kilograme 0,00 

2016 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - 
Deşeuri 
voluminoase 

  Kilograme 0,00 

2016 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - 
Deşeuri inerte, 
altele decât cele 
din construcţii şi 
demolări 

  Kilograme 0,00 

2016 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB8 - Cheltuieli curente din 
bugetul local pentru protecţia 
mediului (Lei) 

    Lei RON 1.613.452,00 
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2016 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB9 - Investiţii din bugetul 
local pentru protecţia mediului 
(Lei) 

    Lei RON 15.343,00 

2016 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
de la populaţie, în 
amestec 

  Kilograme 72.280,00 

2016 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile din 
unităţile 
economice, 
comerţ, instituţii, 
unităţi sanitare, în 
amestec 

  Kilograme 0,00 

2016 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Total 

  Kilograme 0,00 

2016 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Hârtie, 
carton 

  Kilograme 0,00 

2016 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Sticlă 

  Kilograme 0,00 

2016 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Plastic 

  Kilograme 0,00 

2016 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Metale 

  Kilograme 0,00 
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2016 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - 
Biodegradabile 

  Kilograme 0,00 

2016 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Lemn 

  Kilograme 0,00 

2016 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Alte 
deşeuri 

  Kilograme 0,00 

2016 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - 
Deşeuri 
voluminoase 

  Kilograme 0,00 

2016 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - 
Deşeuri inerte, 
altele decât cele 
din construcţii şi 
demolări 

  Kilograme 0,00 

2016 Cultură şi artă ART101B - Biblioteci pe categorii 
de biblioteci 

Categorii de 
biblioteci - Total 

  Numar 4,00 

2016 Cultură şi artă ART101B - Biblioteci pe categorii 
de biblioteci 

Categorii de 
biblioteci - Publice 

  Numar 1,00 

2016 Cultură şi artă ART106A - Volume existente în 
biblioteci 

    Numar 54.668,00 

2016 Cultură şi artă ART108A - Volume eliberate     Numar 19.578,00 

2016 Cultură şi artă ART107A - Cititori activi la 
biblioteci 

    Numar 
persoane 

1.139,00 

2016 Cultură şi artă ART121A - Personalul angajat 
din biblioteci 

    Numar 
persoane 

4,00 
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2016 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - 
Invatamant - Total 

  Lei RON 8.146.382,00 

2016 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - 
Invatamant 
prescolar si primar 
- cod indicator 
65.02.03 

  Lei RON 2.389.583,00 

2016 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - 
Invatamant special 
- cod indicator 
65.02.07.04 

  Lei RON 0,00 

2016 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Alte 
cheltuieli in 
domeniul 
invatamantului - 
cod indicator 
65.02.50 

  Lei RON 5.756.799,00 

2016 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - 
Sanatate - cod 
indicator 66.02 

  Lei RON 1.507.153,00 

2016 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Servicii 
de cultura, 
recreere, religie - 
Total 

  Lei RON 987.071,00 

2016 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Servicii 
culturale - cod 
indicator 67.02.03 

  Lei RON 358.414,00 

2016 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Servicii 
recreative si 
sportive - cod 
indicator 67.02.05 

  Lei RON 556.105,00 

2016 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Servicii 
religioase - cod 
indicator 67.02.06 

  Lei RON 65.928,00 

2016 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Alte 
servicii - cod 
indicator 67.02.50 

  Lei RON 6.624,00 

2016 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - 
Asigurari si 
asistenta sociala - 
Total 

  Lei RON 3.145.680,00 

2016 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - 
Asistenta acordata 
persoanelor în 
vârsta - cod 
indicator 68.02.04 

  Lei RON 0,00 

2016 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - 
Asistenta sociala în 
caz de boli si 
invaliditati - cod 
indicator 68.02.05 

  Lei RON 1.148.309,00 

2016 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - 
Asistenta sociala 
pentru familie si 
copii - cod 
indicator 68.02.06 

  Lei RON 0,00 
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2016 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Alte 
cheltuieli - cod 
indicator 68.02.50 

  Lei RON 1.997.371,00 

2016 Forţa de muncă FOM104D - Numar mediu de 
salariati 

    Numar 
persoane 

5.622,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură 
şi exploatare 
forestieră 

  Numar 
persoane 

4,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

24,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
persoane 

13,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

0,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

239,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Numar 
persoane 

7,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

21,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Numar 
persoane 

44,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 32 - Alte 
activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

4,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

130,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 36 - Captarea, 
tratarea şi 
distribuţia apei 

  Numar 
persoane 

106,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

0,00 
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2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
persoane 

100,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Numar 
persoane 

3,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi 
a motocicletelor 

  Numar 
persoane 

16,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 46 - Comerţ cu 
ridicata cu 
excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
persoane 

33,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

177,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

25,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Numar 
persoane 

1,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
persoane 

31,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

7,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

7,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Numar 
persoane 

17,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

6,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Numar 
persoane 

3,00 
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2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi 
de testări şi 
analiză tehnică 

  Numar 
persoane 

35,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Numar 
persoane 

898,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

10,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

10,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
persoane 

6,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 93 - Activităţi 
spotive, recreative 
şi distractive 

  Numar 
persoane 

0,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
persoane 

15,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

24,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
persoane 

13,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

0,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

239,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Numar 
persoane 

7,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

21,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 

  Numar 
persoane 

44,00 
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şi echipamente 
n.c.a. 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 32 - Alte 
activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

4,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

130,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 36 - Captarea, 
tratarea şi 
distribuţia apei 

  Numar 
persoane 

106,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

0,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
persoane 

100,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Numar 
persoane 

3,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi 
a motocicletelor 

  Numar 
persoane 

16,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 46 - Comerţ cu 
ridicata cu 
excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
persoane 

33,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

177,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

25,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Numar 
persoane 

1,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
persoane 

31,00 
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2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

7,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

7,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Numar 
persoane 

17,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

6,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Numar 
persoane 

3,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi 
de testări şi 
analiză tehnică 

  Numar 
persoane 

35,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Numar 
persoane 

898,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

10,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

10,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
persoane 

6,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 93 - Activităţi 
spotive, recreative 
şi distractive 

  Numar 
persoane 

0,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
persoane 

15,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură 
şi exploatare 
forestieră 

  Numar 
persoane 

4,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

24,00 
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2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
persoane 

13,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

0,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

239,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Numar 
persoane 

7,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

21,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Numar 
persoane 

44,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 32 - Alte 
activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

4,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

130,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 36 - Captarea, 
tratarea şi 
distribuţia apei 

  Numar 
persoane 

106,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

0,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
persoane 

100,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Numar 
persoane 

3,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

25,00 
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2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Numar 
persoane 

1,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
persoane 

31,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

7,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

7,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Numar 
persoane 

17,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

6,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Numar 
persoane 

3,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi 
de testări şi 
analiză tehnică 

  Numar 
persoane 

35,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Numar 
persoane 

898,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

10,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

10,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
persoane 

6,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 93 - Activităţi 
spotive, recreative 
şi distractive 

  Numar 
persoane 

0,00 

2016 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
persoane 

15,00 
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2016 Forţa de muncă SOM101E - Someri înregistrati la 
sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Total   Numar 
persoane 

485,00 

2016 Forţa de muncă SOM101E - Someri înregistrati la 
sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Masculin   Numar 
persoane 

265,00 

2016 Forţa de muncă SOM101E - Someri înregistrati la 
sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Feminin   Numar 
persoane 

220,00 

2016 Forţa de muncă SOM101F - Ponderea somerilor 
înregistrati la sfârsitul anului în 
totalul resurselor de munca, pe 
sexe 

Sex - Total   Procente 4,70 

2016 Forţa de muncă SOM101F - Ponderea somerilor 
înregistrati la sfârsitul anului în 
totalul resurselor de munca, pe 
sexe 

Sex - Masculin   Procente 5,10 

2016 Forţa de muncă SOM101F - Ponderea somerilor 
înregistrati la sfârsitul anului în 
totalul resurselor de munca, pe 
sexe 

Sex - Feminin   Procente 4,30 

2016 Echiparea 
teritoriului 

GOS102A - Suprafata intravilana 
a municipiilor si oraselor 

    Hectare 446,00 

2016 Echiparea 
teritoriului 

GOS103A - Suprafaţa spaţiilor 
verzi (municipii şi oraşe) 

    Hectare 4,00 

2016 Echiparea 
teritoriului 

GOS104A - Lungimea străzilor 
orăşeneşti 

    Kilometri 29,00 

2016 Echiparea 
teritoriului 

GOS105A - Lungimea străzilor 
orăşeneşti modernizate 

    Kilometri 25,00 

2016 Echiparea 
teritoriului 

GOS106B - Lungimea totală a 
reţelei simple de distribuţie a 
apei potabile 

    Kilometri 33,70 

2016 Echiparea 
teritoriului 

GOS107A - Capacitatea 
instalaţiilor de producere a apei 
potabile 

    Metri cubi 
pe zi 

2.225,00 

2016 Echiparea 
teritoriului 

GOS108A - Cantitatea de apă 
potabilă distribuită 
consumatorilor  

Destinatia apei 
distribuite - Total 

  Mii metri 
cubi 

576,00 

2016 Echiparea 
teritoriului 

GOS108A - Cantitatea de apă 
potabilă distribuită 
consumatorilor  

Destinatia apei 
distribuite - Din 
care: pentru uz 
casnic 

  Mii metri 
cubi 

439,00 

2016 Echiparea 
teritoriului 

GOS110A - Lungimea totală 
simplă a conductelor de 
canalizare 

    Kilometri 14,30 

2016 Echiparea 
teritoriului 

GOS116A - Lungimea totală a 
conductelor de distribuţie a 
gazelor 

    Kilometri 23,90 

2016 Echiparea 
teritoriului 

GOS118A - Gaze naturale 
distribuite, după destinaţie 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite 
- Total 

  Mii metri 
cubi 

3.782,00 

2016 Echiparea 
teritoriului 

GOS118A - Gaze naturale 
distribuite, după destinaţie 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite 
- Din care: pentru 
uz casnic 

  Mii metri 
cubi 

2.533,00 

2016 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente la 
sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de 
proprietate - Total 

  Numar 5.095,00 

2016 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente la 
sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate publica 

  Numar 410,00 

2016 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente la 
sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate privata 

  Numar 4.685,00 

2016 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de 
proprietate - Total 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

202.293,00 
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2016 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate publica 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

11.810,00 

2016 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate privata 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

190.483,00 

2016 Echiparea 
teritoriului 

WEB21 - Autoturisme – 
persoane fizice (Număr) 

    Numar 2.901,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Total Numar 
persoane 

13.665,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6.786,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

6.879,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

625,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

329,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

296,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

729,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

362,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

367,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

790,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

422,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

368,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

902,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

402,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

500,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.078,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

543,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

535,00 
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2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.568,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

794,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

774,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.200,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

624,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

576,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.160,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

579,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

581,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.277,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

628,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

649,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.586,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

732,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

854,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

985,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

505,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

480,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

872,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

463,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

409,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

456,00 
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2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

239,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

217,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

213,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

90,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

123,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

98,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

39,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

59,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

74,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

28,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

46,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

38,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

5,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

33,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - Total Numar 
persoane 

14,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

2,00 

2016 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

12,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Total Numar 
persoane 

13.552,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6.742,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

6.810,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

633,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

341,00 
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2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

292,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

690,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

344,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

346,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

771,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

416,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

355,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

878,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

396,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

482,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.063,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

521,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

542,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.511,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

770,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

741,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.230,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

654,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

576,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.145,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

569,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

576,00 
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2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.226,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

617,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

609,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.619,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

744,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

875,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

973,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

480,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

493,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

895,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

481,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

414,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

452,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

231,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

221,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

236,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

103,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

133,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

102,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

40,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

62,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

74,00 
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2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

28,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

46,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

41,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

5,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

36,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - Total Numar 
persoane 

13,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

2,00 

2016 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

11,00 

2016 Populaţie POP108C - Populatia de varsta 
oficiala corespunzatoare 
invatamantului prescolar 

    Numar 
persoane 

368,00 

2016 Populaţie POP201D - Născuţi vii     Numar 
persoane 

131,00 

2016 Populaţie POP201K - Nascuti vii cu 
resedinta obisnuita in Romania 

    Numar 
persoane 

106,00 

2016 Populaţie POP206D - Decedaţi     Numar 
persoane 

53,00 

2016 Populaţie POP206J - Decedati cu resedinta 
obisnuita in Romania 

    Numar 
persoane 

49,00 

2016 Populaţie POP208C - Decedati sub 1 an     Numar 
persoane 

1,00 

2016 Populaţie POP208G - Decedati sub 1 an cu 
resedinta obisnuita in Romania 

    Numar 
persoane 

1,00 

2016 Populaţie POP210D - Casatorii     Numar 83,00 

2016 Populaţie POP212B - Divorturi     Numar 38,00 

2016 Populaţie POP304B - Stabiliri de resedinta     Numar 
persoane 

115,00 

2016 Populaţie POP305B - Plecari cu resedinta     Numar 
persoane 

176,00 

2016 Populaţie POP307A - Stabiliri cu domiciliul 
(inclusiv migratia internationala) 

    Numar 
persoane 

219,00 

2016 Populaţie POP308A - Plecari cu domiciliul 
(inclusiv migratia internationala) 

    Numar 
persoane 

486,00 

2016 Populaţie POP309E - Emigranti definitivi 
pe judete si localitati de plecare 

    Numar 
persoane 

14,00 

2016 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Spitale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2016 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - 
Ambulatorii 
integrate spitalului 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2016 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale scolare 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 
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2016 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale de 
familie 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 8,00 

2016 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
stomatologice 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 2,00 

2016 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale de 
specialitate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 11,00 

2016 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Farmacii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2016 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Farmacii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 5,00 

2016 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - 
Laboratoare 
medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 3,00 

2016 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - 
Laboratoare 
medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 1,00 

2016 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Alte 
tipuri de cabinete 
medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 4,00 

2016 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN102C - Paturi in unitatile 
sanitare, pe categorii de unitati 
sanitare si forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - In 
spitale, inclusiv in 
centre de sanatate 
cu paturi de spital 
- paturi pentru 
internare continua  

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 121,00 

2016 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Medici 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

27,00 

2016 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Medici 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

8,00 

2016 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Din total medici: 
medici de familie 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

8,00 

2016 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Stomatologi 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

2,00 

2016 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Farmacisti 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

1,00 

2016 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Farmacisti 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

6,00 

2016 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Personal sanitar 
mediu 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

78,00 
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2016 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Personal sanitar 
mediu 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

22,00 

2016 Ocrotirea 
sănătăţii 

WEB17 - Centre medicale de 
permanenţă (Număr) 

    Numar 0,00 

2016 Ocrotirea 
sănătăţii 

WEB18 - Persoane care au boli 
cardiovasculare (Persoane) 

    Numar 610,00 

2016 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 4,00 

2016 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Prescolar 

  Numar 1,00 

2016 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 2,00 

2016 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Primar 
si gimnazial 

  Numar 2,00 

2016 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Liceal 

  Numar 1,00 

2016 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 
persoane 

1.855,00 

2016 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Copii 
inscrisi in crese  

  Numar 
persoane 

17,00 

2016 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Copii 
inscrisi in gradinite 

  Numar 
persoane 

327,00 

2016 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
preuniversitar 

  Numar 
persoane 

1.511,00 

2016 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
primar si gimnazial 
(inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

911,00 

2016 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
primar (inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

481,00 

2016 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul  
gimnazial (inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

430,00 

2016 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
primar si gimnazial 

  Numar 
persoane 

911,00 

2016 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
primar 

  Numar 
persoane 

481,00 
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2016 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
gimnazial 

  Numar 
persoane 

430,00 

2016 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul liceal 

  Numar 
persoane 

393,00 

2016 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
profesional 

  Numar 
persoane 

77,00 

2016 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
postliceal (inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

74,00 

2016 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
tehnic de maistri 

  Numar 
persoane 

56,00 

2016 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 
persoane 

122,00 

2016 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant 
prescolar 

  Numar 
persoane 

18,00 

2016 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

61,00 

2016 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
(inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

24,00 

2016 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant 
gimnazial (inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

37,00 

2016 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 
persoane 

61,00 

2016 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 

  Numar 
persoane 

24,00 

2016 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant 
gimnazial 

  Numar 
persoane 

37,00 

2016 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant  liceal 

  Numar 
persoane 

43,00 

2016 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 69,00 
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2016 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie -  
Invatamant 
anteprescolar  

  Numar 1,00 

2016 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie -  
Invatamant 
prescolar  

  Numar 15,00 

2016 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 35,00 

2016 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 35,00 

2016 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 18,00 

2016 Învăţământ SCL106C - Laboratoare scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 12,00 

2016 Învăţământ SCL106C - Laboratoare scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 4,00 

2016 Învăţământ SCL106C - Laboratoare scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 4,00 

2016 Învăţământ SCL106C - Laboratoare scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 8,00 

2016 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 2,00 

2016 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 1,00 

2016 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 1,00 

2016 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 1,00 

2016 Învăţământ SCL108B - Ateliere scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 6,00 

2016 Învăţământ SCL108B - Ateliere scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 6,00 

2016 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 135,00 

2016 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant 
prescolar 

  Numar 11,00 

2016 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 44,00 

2016 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 44,00 
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2016 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 80,00 

2016 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 3,00 

2016 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 2,00 

2016 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 2,00 

2016 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 1,00 

2016 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 
persoane 

289,00 

2016 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - Primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 
persoane 

105,00 

2016 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Gimnazial 

  Numar 
persoane 

105,00 

2016 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - Liceal 

  Numar 
persoane 

105,00 

2016 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Profesional 

  Numar 
persoane 

21,00 

2016 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Postliceal (inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

32,00 

2016 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - Tehnic 
de maistri 

  Numar 
persoane 

26,00 

2016 Învăţământ WEB11 - Cheltuieli pentru 
educatie de la bugetul local pe 
an financiar (Lei) - an sfarsit 
2017 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Lei RON 8.146.382,00 

2016 Învăţământ WEB11 - Cheltuieli pentru 
educatie de la bugetul local pe 
an financiar (Lei) - an sfarsit 
2017 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamânt 
prescolar si primar 
- cod indicator 
65.02.03 

  Lei RON 2.389.583,00 

2016 Învăţământ WEB11 - Cheltuieli pentru 
educatie de la bugetul local pe 
an financiar (Lei) - an sfarsit 
2017 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamânt 
secundar 
(învatamânt 
secundar inferior, 
învatamânt 
secundar superior, 
învatamânt 
profesional) - cod 
indicator 65.02.04 

  Lei RON 5.484.857,00 

2016 Învăţământ WEB11 - Cheltuieli pentru 
educatie de la bugetul local pe 
an financiar (Lei) - an sfarsit 
2017 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamânt 
postliceal - cod 
indicator 65.02.05 

  Lei RON 0,00 
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2016 Învăţământ WEB11 - Cheltuieli pentru 
educatie de la bugetul local pe 
an financiar (Lei) - an sfarsit 
2017 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamânt 
nedefinibil prin 
nivel (învatamânt 
special) - cod 
indicator 
65.02.07.04 

  Lei RON 0,00 

2016 Învăţământ WEB11 - Cheltuieli pentru 
educatie de la bugetul local pe 
an financiar (Lei) - an sfarsit 
2017 

Niveluri de 
educatie - Servicii 
auxiliare pentru 
educatie (internate 
si cantine pentru 
elevi, alte servicii 
auxiliare) - cod 
indicator 65.02.11 

  Lei RON 0,00 

2016 Învăţământ WEB11 - Cheltuieli pentru 
educatie de la bugetul local pe 
an financiar (Lei) - an sfarsit 
2017 

Niveluri de 
educatie - Alte 
cheltuieli în 
domeniul 
învatamântului - 
cod indicator 
65.02.50 

  Lei RON 271.942,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Cladiri 
pentru comert cu 
ridicata si cu 
amanuntul 

  Numar 3,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Cladiri 
pentru comert cu 
ridicata si cu 
amanuntul 

  Metri 
patrati 
suprafata 
utila 

126,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură 
şi exploatare 
forestieră 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 



Strategia Energetica a Orașului Rovinari Județul Gorj  
Perioada 2021 – 2027 

 

302 
 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 32 - Alte 
activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 36 - Captarea, 
tratarea şi 
distribuţia apei 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

16,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi 
a motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

7,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 46 - Comerţ cu 
ridicata cu 
excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

61,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

15,00 
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2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Numar 
intreprinderi 

10,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi 
de testări şi 
analiză tehnică 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 93 - Activităţi 
spotive, recreative 
şi distractive 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
intreprinderi 

9,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură 
şi exploatare 
forestieră 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 
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2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 32 - Alte 
activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 36 - Captarea, 
tratarea şi 
distribuţia apei 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

16,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 
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2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

15,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Numar 
intreprinderi 

10,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi 
de testări şi 
analiză tehnică 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 93 - Activităţi 
spotive, recreative 
şi distractive 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
intreprinderi 

9,00 
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2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură 
şi exploatare 
forestieră 

  Lei 500.822,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Lei 1.934.591,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Lei 415.725,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Lei 2.000,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Lei 15.707.193,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Lei 267.546,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Lei 3.836.584,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Lei 6.661.001,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 32 - Alte 
activităţi 
industriale n.c.a. 

  Lei 52.247,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Lei 32.871.032,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 36 - Captarea, 
tratarea şi 
distribuţia apei 

  Lei 3.495.160,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Lei 16.011,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Lei 8.621.842,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Lei 667.499,00 
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2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi 
a motocicletelor 

  Lei 1.407.198,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 46 - Comerţ cu 
ridicata cu 
excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Lei 11.173.177,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Lei 18.201.008,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Lei 3.140.996,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Lei 178.190,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Lei 2.349.811,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Lei 240.126,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Lei 299.843,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Lei 1.660.846,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Lei 1.079.557,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Lei 71.580,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi 
de testări şi 
analiză tehnică 

  Lei 2.271.605,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 

  Lei 18.351.133,00 



Strategia Energetica a Orașului Rovinari Județul Gorj  
Perioada 2021 – 2027 

 

308 
 

servicii pentru 
clădiri 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Lei 641.609,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Lei 388.910,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Lei 77.696,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 93 - Activităţi 
spotive, recreative 
şi distractive 

  Lei 850,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Lei 596.709,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură 
şi exploatare 
forestieră 

  Lei 500.822,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Lei 1.934.591,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Lei 415.725,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Lei 2.000,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Lei 15.707.193,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Lei 267.546,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Lei 3.836.584,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Lei 6.661.001,00 
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2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 32 - Alte 
activităţi 
industriale n.c.a. 

  Lei 52.247,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Lei 32.871.032,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 36 - Captarea, 
tratarea şi 
distribuţia apei 

  Lei 3.495.160,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Lei 16.011,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Lei 8.621.842,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Lei 667.499,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Lei 3.140.996,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Lei 178.190,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Lei 2.349.811,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Lei 240.126,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Lei 299.843,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Lei 1.660.846,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Lei 1.079.557,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Lei 71.580,00 
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2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi 
de testări şi 
analiză tehnică 

  Lei 2.271.605,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Lei 18.351.133,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Lei 641.609,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Lei 388.910,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Lei 77.696,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 93 - Activităţi 
spotive, recreative 
şi distractive 

  Lei 850,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Lei 596.709,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi 
a motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 46 - Comerţ cu 
ridicata cu 
excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

10,00 
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2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 93 - Activităţi 
spotive, recreative 
şi distractive 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 42 - Lucrări de 
geniu civil 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi 
a motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 46 - Comerţ cu 
ridicata cu 
excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

15,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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principal 
întreprinderilor 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 85 - Învăţământ 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2016 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2016 Siguranţă şi 
ordine publică 

WEB1 - Persoane condamnate 
definitiv aflate în penitenciare 
(inclusiv centre de reeducare), 
după domiciliul înregistrat în 
cartea de identitate la momentul 
arestului (Persoane) 

    Numar 0,00 

2016 Siguranţă şi 
ordine publică 

WEB3 - Infracţiuni cercetate şi 
soluţionate de poliţie (Număr) 

    Numar 0,00 

2016 Siguranţă şi 
ordine publică 

JUS105C - Persoane 
condamnate/sanctionate 
definitiv aflate in penitenciare 
(inclusiv centre de detentie si 
centre educative)  

    Numar 
persoane 

41,00 

2016 Controlul 
activităţii 
administrative 

WEB5 - Salariati din 
administratia publica locala 
(Persoane) 

    Numar 
salariati 

181,00 

2016 Controlul 
activităţii 
administrative 

WEB19 - Existenţa unei pagini 
web de sine stătătoare  

    Numar 1,00 

2016 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB7 - Cheltuieli pentru 
asistenta sociala finantata de la 
bugetul local (Lei) - an sfarsit 
2017 

Cheltuieli pentru 
asistenta socială 
pe tipuri de 
ajutoare sociale - 
Total 

  Lei RON 2.038.704,00 

2016 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB7 - Cheltuieli pentru 
asistenta sociala finantata de la 
bugetul local (Lei) - an sfarsit 
2017 

Cheltuieli pentru 
asistenta socială 
pe tipuri de 
ajutoare sociale - 
Ajutoare de 
urgenta - acordate 
ocazional pentru 
persoane fara 
venituri, fara 
adapost etc - cod 
indicator 68.02.02 

  Lei RON 89.430,00 

2016 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB7 - Cheltuieli pentru 
asistenta sociala finantata de la 
bugetul local (Lei) - an sfarsit 
2017 

Cheltuieli pentru 
asistenta socială 
pe tipuri de 
ajutoare sociale - 
Asistenta acordata 
persoanelor în 
vârsta - cod 
indicator 68.02.04 

  Lei RON 0,00 

2016 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB7 - Cheltuieli pentru 
asistenta sociala finantata de la 
bugetul local (Lei) - an sfarsit 
2017 

Cheltuieli pentru 
asistenta socială 
pe tipuri de 
ajutoare sociale - 
Asistenta sociala în 
caz de boli si 
invaliditati - cod 
indicator 68.02.05 

  Lei RON 1.148.309,00 
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2016 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB7 - Cheltuieli pentru 
asistenta sociala finantata de la 
bugetul local (Lei) - an sfarsit 
2017 

Cheltuieli pentru 
asistenta socială 
pe tipuri de 
ajutoare sociale - 
Asistenta sociala 
pentru familie si 
copii - cod 
indicator 68.02.06 

  Lei RON 0,00 

2016 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB7 - Cheltuieli pentru 
asistenta sociala finantata de la 
bugetul local (Lei) - an sfarsit 
2017 

Cheltuieli pentru 
asistenta socială 
pe tipuri de 
ajutoare sociale - 
Prevenirea 
excluderii sociale - 
cod indicator 
68.02.15 

  Lei RON 637.191,00 

2016 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB7 - Cheltuieli pentru 
asistenta sociala finantata de la 
bugetul local (Lei) - an sfarsit 
2017 

Cheltuieli pentru 
asistenta socială 
pe tipuri de 
ajutoare sociale - 
Cheltuieli de 
personal pentru 
cabinetele 
medicale scolare - 
cod indicator 
66.02 

  Lei RON 163.774,00 

2016 Finante locale WEB13 - Cheltuieli totale 
(execuţia bugetului local) (Lei) 

    Lei RON 20.940.413,00 

2016 Finante locale WEB14 - Venituri proprii 
obţinute la nivel local (Lei) 

    Lei RON 16.752.573,00 

2016 Finante locale WEB15 - Cheltuieli totale cu 
investiţiile de la bugetul local 
(Lei) 

    Lei RON 1.022.221,00 

2016 Finante locale WEB16 - Veniturile proprii 
previzionate ale bugetului la 
nivel local (Lei) 

    Lei RON 21.714.300,00 

2016 Finante locale WEB20 - Venituri totale la 
bugetul local (Lei) 

    Lei RON 26.020.561,00 
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3.7.11.ORAS ROVINARI - Imagine statistica pentru anul 2017 
AN 

REF DOMENIU INDICATOR CRITERIU CRITERIU2 UM VAL 
INDICATOR 

2017 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
de la populaţie, în 
amestec 

  Kilograme 2.091,00 

2017 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile din 
unităţile 
economice, 
comerţ, instituţii, 
unităţi sanitare, în 
amestec 

  Kilograme 71.368,00 

2017 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Total 

  Kilograme 44.368,00 

2017 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Hârtie, 
carton 

  Kilograme 2.996,00 

2017 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Sticlă 

  Kilograme 0,00 

2017 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Plastic 

  Kilograme 40.052,00 

2017 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Metale 

  Kilograme 1.320,00 
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2017 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - 
Biodegradabile 

  Kilograme 0,00 

2017 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Lemn 

  Kilograme 0,00 

2017 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Alte 
deşeuri 

  Kilograme 0,00 

2017 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - 
Deşeuri 
voluminoase 

  Kilograme 0,00 

2017 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - 
Deşeuri inerte, 
altele decât cele 
din construcţii şi 
demolări 

  Kilograme 0,00 

2017 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB8 - Cheltuieli curente din 
bugetul local pentru protecţia 
mediului (Lei) 

    Lei RON 1.709.950,00 

2017 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB9 - Investiţii din bugetul 
local pentru protecţia mediului 
(Lei) 

    Lei RON 1.719.917,00 

2017 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
de la populaţie, în 
amestec 

  Kilograme 71.360,00 



Strategia Energetica a Orașului Rovinari Județul Gorj  
Perioada 2021 – 2027 

 

316 
 

2017 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile din 
unităţile 
economice, 
comerţ, instituţii, 
unităţi sanitare, în 
amestec 

  Kilograme 0,00 

2017 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Total 

  Kilograme 71.360,00 

2017 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Hârtie, 
carton 

  Kilograme 30.100,00 

2017 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Sticlă 

  Kilograme 40.040,00 

2017 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Plastic 

  Kilograme 1.220,00 

2017 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Metale 

  Kilograme 0,00 
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2017 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - 
Biodegradabile 

  Kilograme 0,00 

2017 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Lemn 

  Kilograme 0,00 

2017 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Alte 
deşeuri 

  Kilograme 0,00 

2017 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - 
Deşeuri 
voluminoase 

  Kilograme 0,00 

2017 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - 
Deşeuri inerte, 
altele decât cele 
din construcţii şi 
demolări 

  Kilograme 0,00 

2017 Cultură şi artă ART101B - Biblioteci pe categorii 
de biblioteci 

Categorii de 
biblioteci - Total 

  Numar 4,00 

2017 Cultură şi artă ART101B - Biblioteci pe categorii 
de biblioteci 

Categorii de 
biblioteci - Publice 

  Numar 1,00 

2017 Cultură şi artă ART106A - Volume existente în 
biblioteci 

    Numar 55.300,00 

2017 Cultură şi artă ART108A - Volume eliberate     Numar 21.269,00 

2017 Cultură şi artă ART107A - Cititori activi la 
biblioteci 

    Numar 
persoane 

1.255,00 

2017 Cultură şi artă ART121A - Personalul angajat 
din biblioteci 

    Numar 
persoane 

4,00 
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2017 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - 
Invatamant - Total 

  Lei RON 1.473.773,00 

2017 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - 
Invatamant 
prescolar si primar 
- cod indicator 
65.02.03 

  Lei RON 245.668,00 

2017 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - 
Invatamant special 
- cod indicator 
65.02.07.04 

  Lei RON 0,00 

2017 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Alte 
cheltuieli in 
domeniul 
invatamantului - 
cod indicator 
65.02.50 

  Lei RON 1.228.105,00 

2017 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - 
Sanatate - cod 
indicator 66.02 

  Lei RON 1.088.188,00 

2017 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Servicii 
de cultura, 
recreere, religie - 
Total 

  Lei RON 2.604.558,00 

2017 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Servicii 
culturale - cod 
indicator 67.02.03 

  Lei RON 556.286,00 

2017 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Servicii 
recreative si 
sportive - cod 
indicator 67.02.05 

  Lei RON 1.754.310,00 

2017 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Servicii 
religioase - cod 
indicator 67.02.06 

  Lei RON 285.941,00 

2017 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Alte 
servicii - cod 
indicator 67.02.50 

  Lei RON 8.021,00 

2017 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - 
Asigurari si 
asistenta sociala - 
Total 

  Lei RON 2.571.702,00 

2017 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - 
Asistenta acordata 
persoanelor în 
vârsta - cod 
indicator 68.02.04 

  Lei RON 0,00 

2017 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - 
Asistenta sociala în 
caz de boli si 
invaliditati - cod 
indicator 68.02.05 

  Lei RON 1.531.973,00 

2017 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - 
Asistenta sociala 
pentru familie si 
copii - cod 
indicator 68.02.06 

  Lei RON 0,00 
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2017 Cultură şi artă WEB4 - Cheltuieli social-culturale 
din bugetul local (Lei) - an 
sfarsit 2017 

Cheltuieli socio-
culturale - Alte 
cheltuieli - cod 
indicator 68.02.50 

  Lei RON 1.039.729,00 

2017 Forţa de muncă FOM104D - Numar mediu de 
salariati 

    Numar 
persoane 

5.780,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură 
şi exploatare 
forestieră 

  Numar 
persoane 

4,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

12,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
persoane 

15,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

1,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

114,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Numar 
persoane 

5,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

9,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Numar 
persoane 

38,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 32 - Alte 
activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

3,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

140,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 36 - Captarea, 
tratarea şi 
distribuţia apei 

  Numar 
persoane 

104,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

1,00 
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2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
persoane 

131,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Numar 
persoane 

9,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi 
a motocicletelor 

  Numar 
persoane 

16,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 46 - Comerţ cu 
ridicata cu 
excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
persoane 

48,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

168,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

25,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
persoane 

37,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

8,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

7,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Numar 
persoane 

10,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

2,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Numar 
persoane 

2,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi 
de testări şi 
analiză tehnică 

  Numar 
persoane 

219,00 
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2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Numar 
persoane 

980,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

14,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

11,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
persoane 

1,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 93 - Activităţi 
spotive, recreative 
şi distractive 

  Numar 
persoane 

0,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
persoane 

15,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

12,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
persoane 

15,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

1,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

114,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Numar 
persoane 

5,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

9,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Numar 
persoane 

38,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 32 - Alte 
activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

3,00 
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2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

140,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 36 - Captarea, 
tratarea şi 
distribuţia apei 

  Numar 
persoane 

104,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

1,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
persoane 

131,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Numar 
persoane 

9,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi 
a motocicletelor 

  Numar 
persoane 

16,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 46 - Comerţ cu 
ridicata cu 
excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
persoane 

48,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

168,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

25,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
persoane 

37,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

8,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

7,00 
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2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Numar 
persoane 

10,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

2,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Numar 
persoane 

2,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi 
de testări şi 
analiză tehnică 

  Numar 
persoane 

219,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Numar 
persoane 

980,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

14,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

11,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
persoane 

1,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 93 - Activităţi 
spotive, recreative 
şi distractive 

  Numar 
persoane 

0,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
persoane 

15,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură 
şi exploatare 
forestieră 

  Numar 
persoane 

4,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

12,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
persoane 

15,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

1,00 
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2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

114,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Numar 
persoane 

5,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

9,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Numar 
persoane 

38,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 32 - Alte 
activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

3,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

140,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 36 - Captarea, 
tratarea şi 
distribuţia apei 

  Numar 
persoane 

104,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

1,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
persoane 

131,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Numar 
persoane 

9,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

25,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
persoane 

37,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

8,00 
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2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

7,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Numar 
persoane 

10,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

2,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Numar 
persoane 

2,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi 
de testări şi 
analiză tehnică 

  Numar 
persoane 

219,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Numar 
persoane 

980,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

14,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

11,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
persoane 

1,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 93 - Activităţi 
spotive, recreative 
şi distractive 

  Numar 
persoane 

0,00 

2017 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
persoane 

15,00 

2017 Forţa de muncă SOM101E - Someri înregistrati la 
sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Total   Numar 
persoane 

360,00 

2017 Forţa de muncă SOM101E - Someri înregistrati la 
sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Masculin   Numar 
persoane 

105,00 

2017 Forţa de muncă SOM101E - Someri înregistrati la 
sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Feminin   Numar 
persoane 

255,00 

2017 Forţa de muncă SOM101F - Ponderea somerilor 
înregistrati la sfârsitul anului în 
totalul resurselor de munca, pe 
sexe 

Sex - Total   Procente 3,50 

2017 Forţa de muncă SOM101F - Ponderea somerilor 
înregistrati la sfârsitul anului în 
totalul resurselor de munca, pe 
sexe 

Sex - Masculin   Procente 2,10 
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2017 Forţa de muncă SOM101F - Ponderea somerilor 
înregistrati la sfârsitul anului în 
totalul resurselor de munca, pe 
sexe 

Sex - Feminin   Procente 5,00 

2017 Echiparea 
teritoriului 

GOS102A - Suprafata intravilana 
a municipiilor si oraselor 

    Hectare 446,00 

2017 Echiparea 
teritoriului 

GOS103A - Suprafaţa spaţiilor 
verzi (municipii şi oraşe) 

    Hectare 4,00 

2017 Echiparea 
teritoriului 

GOS104A - Lungimea străzilor 
orăşeneşti 

    Kilometri 29,00 

2017 Echiparea 
teritoriului 

GOS105A - Lungimea străzilor 
orăşeneşti modernizate 

    Kilometri 25,00 

2017 Echiparea 
teritoriului 

GOS106B - Lungimea totală a 
reţelei simple de distribuţie a 
apei potabile 

    Kilometri 33,70 

2017 Echiparea 
teritoriului 

GOS107A - Capacitatea 
instalaţiilor de producere a apei 
potabile 

    Metri cubi 
pe zi 

2.225,00 

2017 Echiparea 
teritoriului 

GOS108A - Cantitatea de apă 
potabilă distribuită 
consumatorilor  

Destinatia apei 
distribuite - Total 

  Mii metri 
cubi 

589,00 

2017 Echiparea 
teritoriului 

GOS108A - Cantitatea de apă 
potabilă distribuită 
consumatorilor  

Destinatia apei 
distribuite - Din 
care: pentru uz 
casnic 

  Mii metri 
cubi 

448,00 

2017 Echiparea 
teritoriului 

GOS110A - Lungimea totală 
simplă a conductelor de 
canalizare 

    Kilometri 14,30 

2017 Echiparea 
teritoriului 

GOS116A - Lungimea totală a 
conductelor de distribuţie a 
gazelor 

    Kilometri 23,90 

2017 Echiparea 
teritoriului 

GOS118A - Gaze naturale 
distribuite, după destinaţie 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite 
- Total 

  Mii metri 
cubi 

3.751,00 

2017 Echiparea 
teritoriului 

GOS118A - Gaze naturale 
distribuite, după destinaţie 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite 
- Din care: pentru 
uz casnic 

  Mii metri 
cubi 

2.559,00 

2017 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente la 
sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de 
proprietate - Total 

  Numar 5.095,00 

2017 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente la 
sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate publica 

  Numar 410,00 

2017 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente la 
sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate privata 

  Numar 4.685,00 

2017 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de 
proprietate - Total 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

202.293,00 

2017 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate publica 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

11.810,00 

2017 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate privata 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

190.483,00 

2017 Echiparea 
teritoriului 

WEB21 - Autoturisme – 
persoane fizice (Număr) 

    Numar 817,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Total Numar 
persoane 

13.478,00 
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2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6.719,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

6.759,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

642,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

346,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

296,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

685,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

351,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

334,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

723,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

381,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

342,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

879,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

412,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

467,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.033,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

491,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

542,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.409,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

717,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

692,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.289,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

683,00 
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2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

606,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.143,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

582,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

561,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.184,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

599,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

585,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.649,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

760,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

889,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

974,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

476,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

498,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

898,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

482,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

416,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

489,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

254,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

235,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

242,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

102,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

140,00 
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2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

111,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

46,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

65,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

75,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

28,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

47,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

39,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

5,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

34,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - Total Numar 
persoane 

14,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

4,00 

2017 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

10,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Total Numar 
persoane 

13.422,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6.686,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

6.736,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

661,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

354,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

307,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

665,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

338,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

327,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

712,00 
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2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

367,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

345,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

845,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

405,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

440,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

995,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

472,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

523,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.369,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

709,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

660,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.322,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

683,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

639,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.116,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

572,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

544,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.169,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

591,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

578,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.635,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

747,00 
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2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

888,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.005,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

494,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

511,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

915,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

493,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

422,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

522,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

268,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

254,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

249,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

109,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

140,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

114,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

48,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

66,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

70,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

26,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

44,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

45,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

7,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

38,00 
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2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - Total Numar 
persoane 

13,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

3,00 

2017 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

10,00 

2017 Populaţie POP108C - Populatia de varsta 
oficiala corespunzatoare 
invatamantului prescolar 

    Numar 
persoane 

387,00 

2017 Populaţie POP201D - Născuţi vii     Numar 
persoane 

133,00 

2017 Populaţie POP201K - Nascuti vii cu 
resedinta obisnuita in Romania 

    Numar 
persoane 

111,00 

2017 Populaţie POP206D - Decedaţi     Numar 
persoane 

60,00 

2017 Populaţie POP206J - Decedati cu resedinta 
obisnuita in Romania 

    Numar 
persoane 

57,00 

2017 Populaţie POP210D - Casatorii     Numar 78,00 

2017 Populaţie POP212B - Divorturi     Numar 36,00 

2017 Populaţie POP304B - Stabiliri de resedinta     Numar 
persoane 

87,00 

2017 Populaţie POP305B - Plecari cu resedinta     Numar 
persoane 

150,00 

2017 Populaţie POP307A - Stabiliri cu domiciliul 
(inclusiv migratia internationala) 

    Numar 
persoane 

289,00 

2017 Populaţie POP308A - Plecari cu domiciliul 
(inclusiv migratia internationala) 

    Numar 
persoane 

426,00 

2017 Populaţie POP309E - Emigranti definitivi 
pe judete si localitati de plecare 

    Numar 
persoane 

12,00 

2017 Populaţie POP310E - Imigranti definitivi pe 
judete si localitati de destinatie 

    Numar 
persoane 

2,00 

2017 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Spitale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2017 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - 
Ambulatorii 
integrate spitalului 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2017 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale scolare 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 2,00 

2017 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale de 
familie 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 8,00 

2017 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
stomatologice 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 3,00 

2017 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale de 
specialitate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 12,00 

2017 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Farmacii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2017 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Farmacii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 5,00 
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2017 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - 
Laboratoare 
medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 3,00 

2017 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - 
Laboratoare 
medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 1,00 

2017 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Alte 
tipuri de cabinete 
medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 4,00 

2017 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN102C - Paturi in unitatile 
sanitare, pe categorii de unitati 
sanitare si forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - In 
spitale, inclusiv in 
centre de sanatate 
cu paturi de spital 
- paturi pentru 
internare continua  

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 121,00 

2017 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Medici 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

29,00 

2017 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Medici 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

9,00 

2017 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Din total medici: 
medici de familie 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

8,00 

2017 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Stomatologi 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

1,00 

2017 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Stomatologi 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

2,00 

2017 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Farmacisti 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

1,00 

2017 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Farmacisti 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

6,00 

2017 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Personal sanitar 
mediu 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

99,00 

2017 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Personal sanitar 
mediu 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

22,00 

2017 Ocrotirea 
sănătăţii 

WEB17 - Centre medicale de 
permanenţă (Număr) 

    Numar 0,00 

2017 Ocrotirea 
sănătăţii 

WEB18 - Persoane care au boli 
cardiovasculare (Persoane) 

    Numar 759,00 

2017 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 4,00 

2017 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Prescolar 

  Numar 1,00 

2017 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 2,00 
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2017 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Primar 
si gimnazial 

  Numar 2,00 

2017 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Liceal 

  Numar 1,00 

2017 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 
persoane 

1.787,00 

2017 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Copii 
inscrisi in crese  

  Numar 
persoane 

17,00 

2017 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Copii 
inscrisi in gradinite 

  Numar 
persoane 

334,00 

2017 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
preuniversitar 

  Numar 
persoane 

1.436,00 

2017 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
primar si gimnazial 
(inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

879,00 

2017 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
primar (inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

483,00 

2017 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul  
gimnazial (inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

396,00 

2017 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
primar si gimnazial 

  Numar 
persoane 

879,00 

2017 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
primar 

  Numar 
persoane 

483,00 

2017 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
gimnazial 

  Numar 
persoane 

396,00 

2017 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul liceal 

  Numar 
persoane 

358,00 

2017 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
profesional 

  Numar 
persoane 

71,00 

2017 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
postliceal (inclusiv 

  Numar 
persoane 

77,00 
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invatamantul 
special) 

2017 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
tehnic de maistri 

  Numar 
persoane 

51,00 

2017 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 
persoane 

116,00 

2017 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant 
prescolar 

  Numar 
persoane 

18,00 

2017 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

58,00 

2017 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
(inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

23,00 

2017 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant 
gimnazial (inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

35,00 

2017 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 
persoane 

58,00 

2017 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 

  Numar 
persoane 

23,00 

2017 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant 
gimnazial 

  Numar 
persoane 

35,00 

2017 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant  liceal 

  Numar 
persoane 

40,00 

2017 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 68,00 

2017 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie -  
Invatamant 
anteprescolar  

  Numar 1,00 

2017 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie -  
Invatamant 
prescolar  

  Numar 15,00 

2017 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 34,00 

2017 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 34,00 
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2017 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 18,00 

2017 Învăţământ SCL106C - Laboratoare scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 13,00 

2017 Învăţământ SCL106C - Laboratoare scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 5,00 

2017 Învăţământ SCL106C - Laboratoare scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 5,00 

2017 Învăţământ SCL106C - Laboratoare scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 8,00 

2017 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 2,00 

2017 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 1,00 

2017 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 1,00 

2017 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 1,00 

2017 Învăţământ SCL108B - Ateliere scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 6,00 

2017 Învăţământ SCL108B - Ateliere scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 6,00 

2017 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 135,00 

2017 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant 
prescolar 

  Numar 11,00 

2017 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 44,00 

2017 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 44,00 

2017 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 80,00 

2017 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 3,00 

2017 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 2,00 

2017 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 2,00 

2017 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 1,00 
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2017 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 
persoane 

259,00 

2017 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - Primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 
persoane 

112,00 

2017 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Gimnazial 

  Numar 
persoane 

112,00 

2017 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - Liceal 

  Numar 
persoane 

87,00 

2017 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Profesional 

  Numar 
persoane 

20,00 

2017 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Postliceal (inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

16,00 

2017 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - Tehnic 
de maistri 

  Numar 
persoane 

24,00 

2017 Învăţământ WEB11 - Cheltuieli pentru 
educatie de la bugetul local pe 
an financiar (Lei) - an sfarsit 
2017 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Lei RON 1.067.944,00 

2017 Învăţământ WEB11 - Cheltuieli pentru 
educatie de la bugetul local pe 
an financiar (Lei) - an sfarsit 
2017 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamânt 
prescolar si primar 
- cod indicator 
65.02.03 

  Lei RON 245.668,00 

2017 Învăţământ WEB11 - Cheltuieli pentru 
educatie de la bugetul local pe 
an financiar (Lei) - an sfarsit 
2017 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamânt 
secundar 
(învatamânt 
secundar inferior, 
învatamânt 
secundar superior, 
învatamânt 
profesional) - cod 
indicator 65.02.04 

  Lei RON 822.276,00 

2017 Învăţământ WEB11 - Cheltuieli pentru 
educatie de la bugetul local pe 
an financiar (Lei) - an sfarsit 
2017 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamânt 
postliceal - cod 
indicator 65.02.05 

  Lei RON 0,00 

2017 Învăţământ WEB11 - Cheltuieli pentru 
educatie de la bugetul local pe 
an financiar (Lei) - an sfarsit 
2017 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamânt 
nedefinibil prin 
nivel (învatamânt 
special) - cod 
indicator 
65.02.07.04 

  Lei RON 0,00 

2017 Învăţământ WEB11 - Cheltuieli pentru 
educatie de la bugetul local pe 
an financiar (Lei) - an sfarsit 
2017 

Niveluri de 
educatie - Servicii 
auxiliare pentru 
educatie (internate 
si cantine pentru 
elevi, alte servicii 
auxiliare) - cod 
indicator 65.02.11 

  Lei RON 0,00 

2017 Învăţământ WEB11 - Cheltuieli pentru 
educatie de la bugetul local pe 
an financiar (Lei) - an sfarsit 
2017 

Niveluri de 
educatie - Alte 
cheltuieli în 
domeniul 
învatamântului - 

  Lei RON 0,00 
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cod indicator 
65.02.50 

2017 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Cladiri 
rezidentiale pentru 
colectivitati 

  Numar 1,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Cladiri 
rezidentiale pentru 
colectivitati 

  Metri 
patrati 
suprafata 
utila 

1.908,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Cladiri 
pentru comert cu 
ridicata si cu 
amanuntul 

  Numar 1,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Cladiri 
pentru comert cu 
ridicata si cu 
amanuntul 

  Metri 
patrati 
suprafata 
utila 

11,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură 
şi exploatare 
forestieră 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 32 - Alte 
activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 36 - Captarea, 
tratarea şi 
distribuţia apei 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

18,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi 
a motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

8,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 46 - Comerţ cu 
ridicata cu 
excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

7,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

68,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

14,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 
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2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Numar 
intreprinderi 

9,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi 
de testări şi 
analiză tehnică 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 93 - Activităţi 
spotive, recreative 
şi distractive 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
intreprinderi 

9,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură 
şi exploatare 
forestieră 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 
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2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 32 - Alte 
activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 36 - Captarea, 
tratarea şi 
distribuţia apei 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

18,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

14,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Numar 
intreprinderi 

9,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi 
de testări şi 
analiză tehnică 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 93 - Activităţi 
spotive, recreative 
şi distractive 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
intreprinderi 

9,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură 
şi exploatare 
forestieră 

  Lei 474.091,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Lei 957.540,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Lei 563.135,00 
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2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Lei 16.900,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Lei 10.946.450,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Lei 494.504,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Lei 1.978.038,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Lei 6.579.200,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 32 - Alte 
activităţi 
industriale n.c.a. 

  Lei 124.902,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Lei 31.483.487,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 36 - Captarea, 
tratarea şi 
distribuţia apei 

  Lei 3.872.747,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Lei 76.915,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Lei 8.531.462,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Lei 577.998,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi 
a motocicletelor 

  Lei 3.983.781,00 
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2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 46 - Comerţ cu 
ridicata cu 
excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Lei 13.925.197,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Lei 19.127.455,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Lei 2.910.929,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Lei 2.777.747,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Lei 169.619,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Lei 373.653,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Lei 868.509,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Lei 988.008,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Lei 79.950,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi 
de testări şi 
analiză tehnică 

  Lei 13.071.954,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Lei 25.338.364,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Lei 708.324,00 
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2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Lei 427.740,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Lei 134.936,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 93 - Activităţi 
spotive, recreative 
şi distractive 

  Lei 4.148,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Lei 589.383,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură 
şi exploatare 
forestieră 

  Lei 474.091,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Lei 957.540,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Lei 563.135,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Lei 16.900,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Lei 10.946.450,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Lei 494.504,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Lei 1.978.038,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Lei 6.579.200,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 32 - Alte 
activităţi 
industriale n.c.a. 

  Lei 124.902,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Lei 31.483.487,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 36 - Captarea, 
tratarea şi 
distribuţia apei 

  Lei 3.872.747,00 



Strategia Energetica a Orașului Rovinari Județul Gorj  
Perioada 2021 – 2027 

 

346 
 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Lei 76.915,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Lei 8.531.462,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Lei 577.998,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Lei 2.910.929,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Lei 2.777.747,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Lei 169.619,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Lei 373.653,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Lei 868.509,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Lei 988.008,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Lei 79.950,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi 
de testări şi 
analiză tehnică 

  Lei 13.071.954,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Lei 25.338.364,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 

  Lei 708.324,00 
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principal 
întreprinderilor 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Lei 427.740,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Lei 134.936,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 93 - Activităţi 
spotive, recreative 
şi distractive 

  Lei 4.148,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Lei 589.383,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi 
a motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 46 - Comerţ cu 
ridicata cu 
excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

9,00 
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2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 85 - Învăţământ 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 93 - Activităţi 
spotive, recreative 
şi distractive 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 95 - Reparaţii de 
calculatoare, de 
articole personale 
şi de uz 
gospodăresc 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 01 - Agricultură, 
vânătoare şi 
servicii anexe 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi 
a motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 46 - Comerţ cu 
ridicata cu 
excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

11,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2017 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2017 Siguranţă şi 
ordine publică 

WEB1 - Persoane condamnate 
definitiv aflate în penitenciare 
(inclusiv centre de reeducare), 
după domiciliul înregistrat în 
cartea de identitate la momentul 
arestului (Persoane) 

    Numar 0,00 

2017 Siguranţă şi 
ordine publică 

WEB3 - Infracţiuni cercetate şi 
soluţionate de poliţie (Număr) 

    Numar 0,00 

2017 Siguranţă şi 
ordine publică 

JUS105C - Persoane 
condamnate/sanctionate 
definitiv aflate in penitenciare 
(inclusiv centre de detentie si 
centre educative)  

    Numar 
persoane 

41,00 

2017 Controlul 
activităţii 
administrative 

WEB5 - Salariati din 
administratia publica locala 
(Persoane) 

    Numar 
salariati 

184,00 

2017 Controlul 
activităţii 
administrative 

WEB19 - Existenţa unei pagini 
web de sine stătătoare  

    Numar 1,00 

2017 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB7 - Cheltuieli pentru 
asistenta sociala finantata de la 
bugetul local (Lei) - an sfarsit 
2017 

Cheltuieli pentru 
asistenta socială 
pe tipuri de 
ajutoare sociale - 
Total 

  Lei RON 2.361.479,00 

2017 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB7 - Cheltuieli pentru 
asistenta sociala finantata de la 
bugetul local (Lei) - an sfarsit 
2017 

Cheltuieli pentru 
asistenta socială 
pe tipuri de 
ajutoare sociale - 
Ajutoare de 
urgenta - acordate 
ocazional pentru 
persoane fara 
venituri, fara 
adapost etc - cod 
indicator 68.02.02 

  Lei RON 0,00 

2017 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB7 - Cheltuieli pentru 
asistenta sociala finantata de la 
bugetul local (Lei) - an sfarsit 
2017 

Cheltuieli pentru 
asistenta socială 
pe tipuri de 
ajutoare sociale - 
Asistenta acordata 
persoanelor în 
vârsta - cod 
indicator 68.02.04 

  Lei RON 0,00 

2017 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB7 - Cheltuieli pentru 
asistenta sociala finantata de la 
bugetul local (Lei) - an sfarsit 
2017 

Cheltuieli pentru 
asistenta socială 
pe tipuri de 
ajutoare sociale - 
Asistenta sociala în 
caz de boli si 
invaliditati - cod 
indicator 68.02.05 

  Lei RON 1.531.973,00 

2017 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB7 - Cheltuieli pentru 
asistenta sociala finantata de la 
bugetul local (Lei) - an sfarsit 
2017 

Cheltuieli pentru 
asistenta socială 
pe tipuri de 
ajutoare sociale - 
Asistenta sociala 
pentru familie si 
copii - cod 
indicator 68.02.06 

  Lei RON 0,00 
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2017 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB7 - Cheltuieli pentru 
asistenta sociala finantata de la 
bugetul local (Lei) - an sfarsit 
2017 

Cheltuieli pentru 
asistenta socială 
pe tipuri de 
ajutoare sociale - 
Prevenirea 
excluderii sociale - 
cod indicator 
68.02.15 

  Lei RON 523.273,00 

2017 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB7 - Cheltuieli pentru 
asistenta sociala finantata de la 
bugetul local (Lei) - an sfarsit 
2017 

Cheltuieli pentru 
asistenta socială 
pe tipuri de 
ajutoare sociale - 
Cheltuieli de 
personal pentru 
cabinetele 
medicale scolare - 
cod indicator 
66.02 

  Lei RON 306.233,00 

2017 Finante locale WEB13 - Cheltuieli totale 
(execuţia bugetului local) (Lei) 

    Lei RON 32.968.623,00 

2017 Finante locale WEB14 - Venituri proprii 
obţinute la nivel local (Lei) 

    Lei RON 19.872.987,00 

2017 Finante locale WEB15 - Cheltuieli totale cu 
investiţiile de la bugetul local 
(Lei) 

    Lei RON 6.584.919,00 

2017 Finante locale WEB16 - Veniturile proprii 
previzionate ale bugetului la 
nivel local (Lei) 

    Lei RON 31.334.840,00 

2017 Finante locale WEB20 - Venituri totale la 
bugetul local (Lei) 

    Lei RON 31.166.850,00 
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3.7.12.ORAS ROVINARI - Imagine statistica pentru anul 2018 
AN 

REF DOMENIU INDICATOR CRITERIU CRITERIU2 UM VAL 
INDICATOR 

2018 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  
de deşeuri menajere şi 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere de la 
populaţie, în amestec 

  Kilograme 814.780,00 

2018 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  
de deşeuri menajere şi 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile din 
unităţile economice, 
comerţ, instituţii, 
unităţi sanitare, în 
amestec 

  Kilograme 1.252.970,00 

2018 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  
de deşeuri menajere şi 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile colectate 
separat (cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Total 

  Kilograme 912.936,00 

2018 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  
de deşeuri menajere şi 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile colectate 
separat (cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Hârtie, 
carton 

  Kilograme 46.167,00 

2018 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  
de deşeuri menajere şi 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile colectate 
separat (cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Sticlă 

  Kilograme 11.640,00 

2018 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  
de deşeuri menajere şi 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile colectate 
separat (cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Plastic 

  Kilograme 54.099,00 

2018 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  
de deşeuri menajere şi 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile colectate 
separat (cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Metale 

  Kilograme 2.030,00 
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2018 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  
de deşeuri menajere şi 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile colectate 
separat (cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Deşeuri 
voluminoase 

  Kilograme 799.000,00 

2018 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB8 - Cheltuieli curente din 
bugetul local pentru protecţia 
mediului (Lei) 

    Lei RON 2.263.229,00 

2018 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB9 - Investiţii din bugetul 
local pentru protecţia mediului 
(Lei) 

    Lei RON 2.263.229,00 

2018 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea 
valorificata de deseuri 
menajere si asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere de la 
populaţie, în amestec 

  Kilograme 812.000,00 

2018 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea 
valorificata de deseuri 
menajere si asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile din 
unităţile economice, 
comerţ, instituţii, 
unităţi sanitare, în 
amestec 

  Kilograme 1.221.840,00 

2018 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea 
valorificata de deseuri 
menajere si asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile colectate 
separat (cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Total 

  Kilograme 896.940,00 

2018 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea 
valorificata de deseuri 
menajere si asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile colectate 
separat (cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Hârtie, 
carton 

  Kilograme 40.440,00 

2018 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea 
valorificata de deseuri 
menajere si asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile colectate 
separat (cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Sticlă 

  Kilograme 9.140,00 

2018 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea 
valorificata de deseuri 
menajere si asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile colectate 
separat (cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Plastic 

  Kilograme 46.420,00 
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2018 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea 
valorificata de deseuri 
menajere si asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile colectate 
separat (cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Metale 

  Kilograme 1.940,00 

2018 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea 
valorificata de deseuri 
menajere si asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de deseuri 
menajere si 
asimilabile - Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile colectate 
separat (cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Deşeuri 
voluminoase 

  Kilograme 799.000,00 

2018 Cultură şi artă ART101B - Biblioteci pe 
categorii de biblioteci 

Categorii de biblioteci 
- Total 

  Numar 4,00 

2018 Cultură şi artă ART101B - Biblioteci pe 
categorii de biblioteci 

Categorii de biblioteci 
- Publice 

  Numar 1,00 

2018 Cultură şi artă ART106A - Volume existente 
în biblioteci 

    Numar 55.794,00 

2018 Cultură şi artă ART108A - Volume eliberate     Numar 20.611,00 

2018 Cultură şi artă ART107A - Cititori activi la 
biblioteci 

    Numar 
persoane 

1.013,00 

2018 Cultură şi artă ART121A - Personalul angajat 
din biblioteci 

    Numar 
persoane 

3,00 

2018 Cultură şi artă WEB22 - Cheltuieli finantate 
de la bugetul local pentru 
cultura, recreere si religie (Lei) 
- an start 2018 

Cheltuieli finantate de 
la bugetul local 
pentru cultura, 
recreere si religie - 
Cultura, recreere si 
religie - Total, din 
care:  (cod indicator 
67.02) 

  Lei RON 3.943.032,00 

2018 Cultură şi artă WEB22 - Cheltuieli finantate 
de la bugetul local pentru 
cultura, recreere si religie (Lei) 
- an start 2018 

Cheltuieli finantate de 
la bugetul local 
pentru cultura, 
recreere si religie - 
Servicii culturale - cod 
indicator 67.02.03 

  Lei RON 653.311,00 

2018 Cultură şi artă WEB22 - Cheltuieli finantate 
de la bugetul local pentru 
cultura, recreere si religie (Lei) 
- an start 2018 

Cheltuieli finantate de 
la bugetul local 
pentru cultura, 
recreere si religie - 
Servicii recreative si 
sportive - cod 
indicator 67.02.05 

  Lei RON 2.926.959,00 

2018 Cultură şi artă WEB22 - Cheltuieli finantate 
de la bugetul local pentru 
cultura, recreere si religie (Lei) 
- an start 2018 

Cheltuieli finantate de 
la bugetul local 
pentru cultura, 
recreere si religie - 
Servicii religioase - 
cod indicator 
67.02.06 

  Lei RON 213.609,00 

2018 Cultură şi artă WEB22 - Cheltuieli finantate 
de la bugetul local pentru 
cultura, recreere si religie (Lei) 
- an start 2018 

Cheltuieli finantate de 
la bugetul local 
pentru cultura, 
recreere si religie - 
Alte servicii - cod 
indicator 67.02.50 

  Lei RON 149.153,00 

2018 Forţa de 
muncă 

FOM104D - Numar mediu de 
salariati 

    Numar 
persoane 

5.968,00 
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2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Numar 
persoane 

4,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

16,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
persoane 

14,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

1,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

188,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

13,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Numar 
persoane 

47,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

4,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

148,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

77,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
persoane 

136,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
persoane 

6,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

19,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
persoane 

47,00 
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2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

147,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

29,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
persoane 

19,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

6,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

5,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Numar 
persoane 

6,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
persoane 

7,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

7,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
persoane 

2,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi de 
testări şi analiză 
tehnică 

  Numar 
persoane 

472,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
persoane 

21,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
persoane 

1.114,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

32,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

10,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
90 - Activităţi de 
creaţie şi interpretare 
artistică 

  Numar 
persoane 

1,00 
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2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
persoane 

16,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

16,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
persoane 

14,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

1,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

188,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

13,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Numar 
persoane 

47,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

4,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

148,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

77,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
persoane 

136,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
persoane 

6,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

19,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
persoane 

47,00 
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2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

147,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

29,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
persoane 

19,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

6,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

5,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Numar 
persoane 

6,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
persoane 

7,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

7,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
persoane 

2,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi de 
testări şi analiză 
tehnică 

  Numar 
persoane 

472,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
persoane 

21,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
persoane 

1.114,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

32,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

10,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
90 - Activităţi de 
creaţie şi interpretare 
artistică 

  Numar 
persoane 

1,00 
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2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
persoane 

16,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Numar 
persoane 

4,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

16,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
persoane 

14,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

1,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

188,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

13,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Numar 
persoane 

47,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
persoane 

4,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

148,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

77,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
persoane 

136,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
persoane 

6,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

29,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
persoane 

19,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

6,00 
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2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

5,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Numar 
persoane 

6,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
persoane 

7,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

7,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
persoane 

2,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi de 
testări şi analiză 
tehnică 

  Numar 
persoane 

472,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
persoane 

21,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
persoane 

1.114,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

32,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

10,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
90 - Activităţi de 
creaţie şi interpretare 
artistică 

  Numar 
persoane 

1,00 

2018 Forţa de 
muncă 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
persoane 

16,00 

2018 Forţa de 
muncă 

SOM101E - Someri înregistrati 
la sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Total   Numar 
persoane 

180,00 

2018 Forţa de 
muncă 

SOM101E - Someri înregistrati 
la sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Masculin   Numar 
persoane 

82,00 

2018 Forţa de 
muncă 

SOM101E - Someri înregistrati 
la sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Feminin   Numar 
persoane 

98,00 

2018 Forţa de 
muncă 

SOM101F - Ponderea 
somerilor înregistrati la 
sfârsitul anului în totalul 
resurselor de munca, pe sexe 

Sex - Total   Procente 1,80 

2018 Forţa de 
muncă 

SOM101F - Ponderea 
somerilor înregistrati la 
sfârsitul anului în totalul 
resurselor de munca, pe sexe 

Sex - Masculin   Procente 1,60 

2018 Forţa de 
muncă 

SOM101F - Ponderea 
somerilor înregistrati la 

Sex - Feminin   Procente 1,90 
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sfârsitul anului în totalul 
resurselor de munca, pe sexe 

2018 Echiparea 
teritoriului 

GOS102A - Suprafata 
intravilana a municipiilor si 
oraselor 

    Hectare 446,00 

2018 Echiparea 
teritoriului 

GOS103A - Suprafaţa spaţiilor 
verzi (municipii şi oraşe) 

    Hectare 4,00 

2018 Echiparea 
teritoriului 

GOS104A - Lungimea străzilor 
orăşeneşti 

    Kilometri 29,00 

2018 Echiparea 
teritoriului 

GOS105A - Lungimea străzilor 
orăşeneşti modernizate 

    Kilometri 26,00 

2018 Echiparea 
teritoriului 

GOS106B - Lungimea totală a 
reţelei simple de distribuţie a 
apei potabile 

    Kilometri 33,70 

2018 Echiparea 
teritoriului 

GOS107A - Capacitatea 
instalaţiilor de producere a 
apei potabile 

    Metri cubi 
pe zi 

2.643,00 

2018 Echiparea 
teritoriului 

GOS108A - Cantitatea de apă 
potabilă distribuită 
consumatorilor  

Destinatia apei 
distribuite - Total 

  Mii metri 
cubi 

205,00 

2018 Echiparea 
teritoriului 

GOS108A - Cantitatea de apă 
potabilă distribuită 
consumatorilor  

Destinatia apei 
distribuite - Din care: 
pentru uz casnic 

  Mii metri 
cubi 

161,00 

2018 Echiparea 
teritoriului 

GOS110A - Lungimea totală 
simplă a conductelor de 
canalizare 

    Kilometri 14,30 

2018 Echiparea 
teritoriului 

GOS116A - Lungimea totală a 
conductelor de distribuţie a 
gazelor 

    Kilometri 23,90 

2018 Echiparea 
teritoriului 

GOS118A - Gaze naturale 
distribuite, după destinaţie 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite - 
Total 

  Mii metri 
cubi 

3.834,00 

2018 Echiparea 
teritoriului 

GOS118A - Gaze naturale 
distribuite, după destinaţie 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite - 
Din care: pentru uz 
casnic 

  Mii metri 
cubi 

2.587,00 

2018 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente 
la sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de proprietate 
- Total 

  Numar 5.133,00 

2018 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente 
la sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de proprietate 
- Proprietate publica 

  Numar 448,00 

2018 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente 
la sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de proprietate 
- Proprietate privata 

  Numar 4.685,00 

2018 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de proprietate 
- Total 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

203.841,00 

2018 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de proprietate 
- Proprietate publica 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

13.358,00 

2018 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de proprietate 
- Proprietate privata 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

190.483,00 

2018 Echiparea 
teritoriului 

WEB21 - Autoturisme – 
persoane fizice (Număr) 

    Numar 3.076,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Total Numar 
persoane 

13.416,00 
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2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6.683,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

6.733,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

651,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

343,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

308,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

673,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

354,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

319,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

711,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

370,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

341,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

822,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

404,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

418,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

981,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

453,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

528,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.311,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

678,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

633,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.342,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

683,00 
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2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

659,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.117,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

583,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

534,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.163,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

575,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

588,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.500,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

701,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

799,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.139,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

547,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

592,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

927,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

504,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

423,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

556,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

280,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

276,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

273,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

125,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

148,00 
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2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

111,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

44,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

67,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

78,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

29,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

49,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

45,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

8,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

37,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - Total Numar 
persoane 

16,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

2,00 

2018 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

14,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Total Numar 
persoane 

13.419,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6.685,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

6.734,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

659,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

338,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

321,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

643,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

342,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

301,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

723,00 
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2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

383,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

340,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

834,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

406,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

428,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

932,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

435,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

497,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.252,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

648,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

604,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.392,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

707,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

685,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.104,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

587,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

517,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.156,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

555,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

601,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.438,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

671,00 
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2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

767,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.195,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

578,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

617,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

955,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

516,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

439,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

590,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

297,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

293,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

290,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

133,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

157,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

119,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

50,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

69,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

74,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

26,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

48,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

44,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

11,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

33,00 
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2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - Total Numar 
persoane 

19,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

2,00 

2018 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

17,00 

2018 Populaţie POP108C - Populatia de varsta 
oficiala corespunzatoare 
invatamantului prescolar 

    Numar 
persoane 

395,00 

2018 Populaţie POP201D - Născuţi vii     Numar 
persoane 

145,00 

2018 Populaţie POP201K - Nascuti vii cu 
resedinta obisnuita in 
Romania 

    Numar 
persoane 

119,00 

2018 Populaţie POP204C - Nascuti morti     Numar 
persoane 

1,00 

2018 Populaţie POP204F - Nascuti morti cu 
resedinta obisnuita in 
Romania 

    Numar 
persoane 

1,00 

2018 Populaţie POP206D - Decedaţi     Numar 
persoane 

63,00 

2018 Populaţie POP206J - Decedati cu 
resedinta obisnuita in 
Romania 

    Numar 
persoane 

60,00 

2018 Populaţie POP210D - Casatorii     Numar 94,00 

2018 Populaţie POP212B - Divorturi     Numar 40,00 

2018 Populaţie POP304B - Stabiliri de 
resedinta 

    Numar 
persoane 

77,00 

2018 Populaţie POP305B - Plecari cu 
resedinta 

    Numar 
persoane 

151,00 

2018 Populaţie POP307A - Stabiliri cu 
domiciliul (inclusiv migratia 
internationala) 

    Numar 
persoane 

256,00 

2018 Populaţie POP308A - Plecari cu 
domiciliul (inclusiv migratia 
internationala) 

    Numar 
persoane 

446,00 

2018 Populaţie POP309E - Emigranti definitivi 
pe judete si localitati de 
plecare 

    Numar 
persoane 

17,00 

2018 Populaţie POP310E - Imigranti definitivi 
pe judete si localitati de 
destinatie 

    Numar 
persoane 

5,00 

2018 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Spitale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2018 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Ambulatorii 
integrate spitalului 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2018 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale scolare 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 2,00 

2018 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale de familie 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 8,00 

2018 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
stomatologice 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 3,00 



Strategia Energetica a Orașului Rovinari Județul Gorj  
Perioada 2021 – 2027 

 

367 
 

2018 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale de 
specialitate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 11,00 

2018 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Farmacii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2018 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Farmacii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 6,00 

2018 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - 
Laboratoare medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 3,00 

2018 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - 
Laboratoare medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 1,00 

2018 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Alte tipuri 
de cabinete medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 4,00 

2018 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN102C - Paturi in unitatile 
sanitare, pe categorii de 
unitati sanitare si forme de 
proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - In spitale, 
inclusiv in centre de 
sanatate cu paturi de 
spital - paturi pentru 
internare continua  

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 121,00 

2018 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Medici 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

30,00 

2018 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Medici 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

9,00 

2018 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - Din 
total medici: medici 
de familie 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

8,00 

2018 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Stomatologi 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

1,00 

2018 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Stomatologi 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

3,00 

2018 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Farmacisti 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

1,00 

2018 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Farmacisti 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

6,00 

2018 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Personal sanitar 
mediu 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

106,00 

2018 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Personal sanitar 
mediu 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

22,00 

2018 Ocrotirea 
sănătăţii 

WEB17 - Centre medicale de 
permanenţă (Număr) 

    Numar 0,00 
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2018 Ocrotirea 
sănătăţii 

WEB18 - Persoane care au 
boli cardiovasculare 
(Persoane) 

    Numar 2.145,00 

2018 Ocrotirea 
sănătăţii 

WEB23 - Cheltuieli finantate 
de la bugetul local pentru 
sanatate (Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate de 
la bugetul local 
pentru sanatate - 
Sanatate - Total, din 
care: (cod indicator 
66.02) 

  Lei RON 1.533.910,00 

2018 Ocrotirea 
sănătăţii 

WEB23 - Cheltuieli finantate 
de la bugetul local pentru 
sanatate (Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate de 
la bugetul local 
pentru sanatate - 
Servicii medicale in 
unitati sanitare cu 
paturi - cod indicator 
66.02.06 

  Lei RON 375.007,00 

2018 Ocrotirea 
sănătăţii 

WEB23 - Cheltuieli finantate 
de la bugetul local pentru 
sanatate (Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate de 
la bugetul local 
pentru sanatate - 
Servicii de sanatate 
publica - cod indicator 
66.02.08 

  Lei RON 736.325,00 

2018 Ocrotirea 
sănătăţii 

WEB23 - Cheltuieli finantate 
de la bugetul local pentru 
sanatate (Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate de 
la bugetul local 
pentru sanatate - Alte 
cheltuieli in domeniul 
sanatatii - cod 
indicator 66.02.50 

  Lei RON 422.578,00 

2018 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 4,00 

2018 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Prescolar 

  Numar 1,00 

2018 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Primar si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 2,00 

2018 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Primar si gimnazial 

  Numar 2,00 

2018 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Liceal 

  Numar 1,00 

2018 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 
persoane 

1.703,00 

2018 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Copii inscrisi in crese  

  Numar 
persoane 

24,00 

2018 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Copii inscrisi in 
gradinite 

  Numar 
persoane 

344,00 

2018 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul 
preuniversitar 

  Numar 
persoane 

1.335,00 

2018 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul primar 
si gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

  Numar 
persoane 

834,00 

2018 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul primar 
(inclusiv invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

459,00 

2018 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul  
gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

  Numar 
persoane 

375,00 
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2018 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul primar 
si gimnazial 

  Numar 
persoane 

834,00 

2018 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul primar 

  Numar 
persoane 

459,00 

2018 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul 
gimnazial 

  Numar 
persoane 

375,00 

2018 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul liceal 

  Numar 
persoane 

317,00 

2018 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul 
profesional 

  Numar 
persoane 

72,00 

2018 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul 
postliceal (inclusiv 
invatamantul special) 

  Numar 
persoane 

89,00 

2018 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Elevi inscrisi in 
invatamantul tehnic 
de maistri 

  Numar 
persoane 

23,00 

2018 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 
persoane 

116,00 

2018 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant prescolar 

  Numar 
persoane 

18,00 

2018 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar si 
gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

  Numar 
persoane 

58,00 

2018 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar 
(inclusiv invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

23,00 

2018 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant gimnazial 
(inclusiv invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

35,00 

2018 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar si 
gimnazial 

  Numar 
persoane 

58,00 

2018 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar 

  Numar 
persoane 

23,00 

2018 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant gimnazial 

  Numar 
persoane 

35,00 

2018 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant  liceal 

  Numar 
persoane 

40,00 

2018 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 68,00 

2018 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de educatie -  
Invatamant 
anteprescolar  

  Numar 1,00 

2018 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de educatie -  
Invatamant prescolar  

  Numar 15,00 

2018 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar si 
gimnazial (inclusiv 
special) 

  Numar 34,00 

2018 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar si 
gimnazial 

  Numar 34,00 
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2018 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 18,00 

2018 Învăţământ SCL106C - Laboratoare 
scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 13,00 

2018 Învăţământ SCL106C - Laboratoare 
scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar si 
gimnazial (inclusiv 
special) 

  Numar 5,00 

2018 Învăţământ SCL106C - Laboratoare 
scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar si 
gimnazial 

  Numar 5,00 

2018 Învăţământ SCL106C - Laboratoare 
scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 8,00 

2018 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 2,00 

2018 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar si 
gimnazial (inclusiv 
special) 

  Numar 1,00 

2018 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar si 
gimnazial 

  Numar 1,00 

2018 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 1,00 

2018 Învăţământ SCL108B - Ateliere scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 6,00 

2018 Învăţământ SCL108B - Ateliere scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 6,00 

2018 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 137,00 

2018 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant prescolar 

  Numar 13,00 

2018 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar si 
gimnazial (inclusiv 
special) 

  Numar 44,00 

2018 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar si 
gimnazial 

  Numar 44,00 

2018 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 80,00 

2018 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 3,00 

2018 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar si 
gimnazial (inclusiv 
special) 

  Numar 2,00 

2018 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant primar si 
gimnazial 

  Numar 2,00 

2018 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 1,00 

2018 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Total 

  Numar 
persoane 

283,00 

2018 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Primar si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 
persoane 

99,00 

2018 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Gimnazial 

  Numar 
persoane 

99,00 

2018 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Liceal 

  Numar 
persoane 

79,00 

2018 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Profesional 

  Numar 
persoane 

21,00 
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2018 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Postliceal (inclusiv 
invatamantul special) 

  Numar 
persoane 

61,00 

2018 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - 
Tehnic de maistri 

  Numar 
persoane 

23,00 

2018 Învăţământ WEB25 - Cheltuieli finantate 
de la bugetul local pentru 
educatie (Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate de 
la bugetul local 
pentru educatie - 
Invatamant - Total, 
din care: (cod 
indicator 65.02) 

  Lei RON 2.463.930,00 

2018 Învăţământ WEB25 - Cheltuieli finantate 
de la bugetul local pentru 
educatie (Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate de 
la bugetul local 
pentru educatie - 
Invatamant prescolar 
si primar - cod 
indicator 65.02.03 

  Lei RON 235.341,00 

2018 Învăţământ WEB25 - Cheltuieli finantate 
de la bugetul local pentru 
educatie (Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate de 
la bugetul local 
pentru educatie - 
Invatamant secundar 
- cod indicator 
65.02.04 

  Lei RON 1.042.955,00 

2018 Învăţământ WEB25 - Cheltuieli finantate 
de la bugetul local pentru 
educatie (Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate de 
la bugetul local 
pentru educatie - Alte 
cheltuieli in domeniul 
invatamantului - cod 
indicator 65.02.50 

  Lei RON 1.185.634,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

LOC104B - Locuinţe terminate 
în cursul anului, pe surse de 
finanţare 

Surse de finantare - 
Total 

  Numar 38,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

LOC104B - Locuinţe terminate 
în cursul anului, pe surse de 
finanţare 

Surse de finantare - 
Din fonduri publice 

  Numar 38,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Cladiri 
rezidentiale (exclusiv 
cele pentru 
colectivitati) 

  Numar 1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Cladiri 
rezidentiale (exclusiv 
cele pentru 
colectivitati) 

  Metri 
patrati 
suprafata 
utila 

128,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Cladiri 
administrative 

  Numar 1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Cladiri 
administrative 

  Metri 
patrati 
suprafata 
utila 

410,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

17,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

10,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

73,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

9,00 
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2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
intreprinderi 

7,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi de 
testări şi analiză 
tehnică 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
90 - Activităţi de 
creaţie şi interpretare 
artistică 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
intreprinderi 

14,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 
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2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

17,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

9,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
intreprinderi 

7,00 
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2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi de 
testări şi analiză 
tehnică 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
90 - Activităţi de 
creaţie şi interpretare 
artistică 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
intreprinderi 

14,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Lei 656.520,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Lei 791.612,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Lei 747.315,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Lei 3.200,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Lei 19.339.664,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Lei 2.950.981,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Lei 8.121.425,00 
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2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Lei 15.672,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Lei 34.644.173,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Lei 3.212.087,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Lei 11.073.063,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Lei 817.802,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Lei 3.758.824,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Lei 17.236.823,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Lei 19.892.345,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Lei 3.375.328,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Lei 1.982.958,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Lei 142.825,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Lei 239.564,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Lei 862.841,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Lei 737.831,00 
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2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Lei 1.616.473,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Lei 134.140,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi de 
testări şi analiză 
tehnică 

  Lei 26.154.164,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Lei 155.509,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Lei 33.571.178,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Lei 936.752,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Lei 486.685,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
90 - Activităţi de 
creaţie şi interpretare 
artistică 

  Lei 203.094,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Lei 717.148,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

  Lei 656.520,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Lei 791.612,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Lei 747.315,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Lei 3.200,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Lei 19.339.664,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Lei 2.950.981,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

  Lei 8.121.425,00 
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2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

  Lei 15.672,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

  Lei 34.644.173,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Lei 3.212.087,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Lei 11.073.063,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

  Lei 817.802,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Lei 3.375.328,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Lei 1.982.958,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Lei 142.825,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Lei 239.564,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Lei 862.841,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Lei 737.831,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Lei 1.616.473,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

  Lei 134.140,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi de 
testări şi analiză 
tehnică 

  Lei 26.154.164,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Lei 155.509,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Lei 33.571.178,00 
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2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Lei 936.752,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Lei 486.685,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
90 - Activităţi de 
creaţie şi interpretare 
artistică 

  Lei 203.094,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Lei 717.148,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

9,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi 
distractive 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
01 - Agricultură, 
vânătoare şi servicii 
anexe 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
16 - Prelucrarea 
lemnului, fabricarea  
produselor din lemn şi 
plută, cu excepţia 
mobilei; fabricarea 
articolelor din paie şi 
din alte materiale 
vegetale împletite 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor electronice 
şi optice 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
42 - Lucrări de geniu 
civil 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 
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2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

11,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
55 - Hoteluri şi alte 
facilităţi de cazare 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia activităţilor 
de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
66 - Activităţi 
auxiliare pentru  
intermedieri 
financiare, activităţi 
de asigurare şi 
fonduri de pensii 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
90 - Activităţi de 
creaţie şi interpretare 
artistică 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi 
distractive 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2018 Siguranţă şi 
ordine publică 

WEB3 - Infracţiuni cercetate şi 
soluţionate de poliţie (Număr) 

    Numar 338,00 

2018 Siguranţă şi 
ordine publică 

JUS105C - Persoane 
condamnate/sanctionate 
definitiv aflate in penitenciare 
(inclusiv centre de detentie si 
centre educative)  

    Numar 
persoane 

34,00 

2018 Controlul 
activităţii 
administrative 

WEB5 - Salariati din 
administratia publica locala 
(Persoane) 

    Numar 
salariati 

193,00 

2018 Controlul 
activităţii 
administrative 

WEB19 - Existenţa unei pagini 
web de sine stătătoare  

    Numar 1,00 
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2018 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB24 - Cheltuieli finantate 
de la bugetul local pentru 
asistenta sociala (Lei) - an 
start 2018 

Cheltuieli finantate de 
la bugetul local 
pentru asistenta 
sociala - Asigurari si 
asistenta sociala - 
Total, din care: (cod 
indicator 68.02) 

  Lei RON 3.404.514,00 

2018 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB24 - Cheltuieli finantate 
de la bugetul local pentru 
asistenta sociala (Lei) - an 
start 2018 

Cheltuieli finantate de 
la bugetul local 
pentru asistenta 
sociala - Asistenta 
sociala în caz de boli 
si invaliditati - cod 
indicator 68.02.05 

  Lei RON 1.481.340,00 

2018 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB24 - Cheltuieli finantate 
de la bugetul local pentru 
asistenta sociala (Lei) - an 
start 2018 

Cheltuieli finantate de 
la bugetul local 
pentru asistenta 
sociala - Crese - cod 
indicator 68.02.11 

  Lei RON 133.034,00 

2018 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB24 - Cheltuieli finantate 
de la bugetul local pentru 
asistenta sociala (Lei) - an 
start 2018 

Cheltuieli finantate de 
la bugetul local 
pentru asistenta 
sociala - Prevenirea 
excluderii sociale - 
cod indicator 
68.02.15 

  Lei RON 472.908,00 

2018 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB24 - Cheltuieli finantate 
de la bugetul local pentru 
asistenta sociala (Lei) - an 
start 2018 

Cheltuieli finantate de 
la bugetul local 
pentru asistenta 
sociala - Alte 
cheltuieli in domeniul 
asigurarilor si 
asistentei sociale - 
cod indicator 
68.02.50 

  Lei RON 1.317.232,00 

2018 Finante locale WEB13 - Cheltuieli totale 
(execuţia bugetului local) (Lei) 

    Lei RON 30.632.945,00 

2018 Finante locale WEB14 - Venituri proprii 
obţinute la nivel local (Lei) 

    Lei RON 17.292.703,00 

2018 Finante locale WEB15 - Cheltuieli totale cu 
investiţiile de la bugetul local 
(Lei) 

    Lei RON 3.957.231,00 

2018 Finante locale WEB16 - Veniturile proprii 
previzionate ale bugetului la 
nivel local (Lei) 

    Lei RON 30.136.050,00 

2018 Finante locale WEB20 - Venituri totale la 
bugetul local (Lei) 

    Lei RON 31.107.929,00 
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3.7.13.ORAS ROVINARI - Imagine statistica pentru anul 2019 
AN 

REF DOMENIU INDICATOR CRITERIU CRITERIU2 UM VAL 
INDICATOR 

2019 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
de la populaţie, în 
amestec 

  Kilograme 215.849,00 

2019 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Total 

  Kilograme 1.223.892,00 

2019 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Hârtie, 
carton 

  Kilograme 483.014,00 

2019 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Sticlă 

  Kilograme 187.862,00 

2019 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Plastic 

  Kilograme 311.016,00 

2019 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Metale 

  Kilograme 242.000,00 

2019 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB8 - Cheltuieli curente din 
bugetul local pentru protecţia 
mediului (Lei) 

    Lei RON 3.792.378,00 

2019 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB9 - Investiţii din bugetul 
local pentru protecţia mediului 
(Lei) 

    Lei RON 1.306.778,00 
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2019 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
de la populaţie, în 
amestec 

  Kilograme 215.849,00 

2019 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Total 

  Kilograme 1.223.892,00 

2019 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Hârtie, 
carton 

  Kilograme 483.014,00 

2019 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Sticlă 

  Kilograme 187.862,00 

2019 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Plastic 

  Kilograme 311.016,00 

2019 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Metale 

  Kilograme 242.000,00 

2019 Cultură şi artă ART101B - Biblioteci pe categorii 
de biblioteci 

Categorii de 
biblioteci - Total 

  Numar 4,00 

2019 Cultură şi artă ART101B - Biblioteci pe categorii 
de biblioteci 

Categorii de 
biblioteci - Publice 

  Numar 1,00 

2019 Cultură şi artă ART106A - Volume existente în 
biblioteci 

    Numar 55.693,00 

2019 Cultură şi artă ART108A - Volume eliberate     Numar 19.720,00 

2019 Cultură şi artă ART107A - Cititori activi la 
biblioteci 

    Numar 
persoane 

1.105,00 

2019 Cultură şi artă ART121A - Personalul angajat 
din biblioteci 

    Numar 
persoane 

4,00 
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2019 Cultură şi artă WEB22 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru cultura, 
recreere si religie (Lei) - an start 
2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru cultura, 
recreere si religie - 
Cultura, recreere 
si religie - Total, 
din care:  (cod 
indicator 67.02) 

  Lei RON 4.889.479,00 

2019 Cultură şi artă WEB22 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru cultura, 
recreere si religie (Lei) - an start 
2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru cultura, 
recreere si religie - 
Servicii culturale - 
cod indicator 
67.02.03 

  Lei RON 608.545,00 

2019 Cultură şi artă WEB22 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru cultura, 
recreere si religie (Lei) - an start 
2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru cultura, 
recreere si religie - 
Servicii recreative 
si sportive - cod 
indicator 67.02.05 

  Lei RON 3.936.729,00 

2019 Cultură şi artă WEB22 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru cultura, 
recreere si religie (Lei) - an start 
2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru cultura, 
recreere si religie - 
Servicii religioase - 
cod indicator 
67.02.06 

  Lei RON 334.512,00 

2019 Cultură şi artă WEB22 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru cultura, 
recreere si religie (Lei) - an start 
2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru cultura, 
recreere si religie - 
Alte servicii - cod 
indicator 67.02.50 

  Lei RON 9.693,00 

2019 Forţa de muncă FOM104D - Numar mediu de 
salariati 

    Numar 
persoane 

6.298,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură 
şi exploatare 
forestieră 

  Numar 
persoane 

4,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

17,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
persoane 

15,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

1,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

184,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

15,00 
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2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Numar 
persoane 

54,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

161,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

58,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
persoane 

157,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 42 - Lucrări de 
geniu civil 

  Numar 
persoane 

3,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Numar 
persoane 

8,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi 
a motocicletelor 

  Numar 
persoane 

24,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 46 - Comerţ cu 
ridicata cu 
excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
persoane 

48,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

141,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

30,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Numar 
persoane 

1,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
persoane 

30,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

7,00 
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2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

5,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Numar 
persoane 

5,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Numar 
persoane 

4,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

6,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Numar 
persoane 

2,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi 
de testări şi 
analiză tehnică 

  Numar 
persoane 

804,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 77 - Activităţi de 
închiriere şi  
leasing 

  Numar 
persoane 

4,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
persoane 

22,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Numar 
persoane 

1.056,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

34,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

10,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
persoane 

3,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
persoane 

14,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

17,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
persoane 

15,00 
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2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

1,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

184,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

15,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Numar 
persoane 

54,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

161,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

58,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
persoane 

157,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 42 - Lucrări de 
geniu civil 

  Numar 
persoane 

3,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Numar 
persoane 

8,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi 
a motocicletelor 

  Numar 
persoane 

24,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 46 - Comerţ cu 
ridicata cu 
excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
persoane 

48,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

141,00 
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2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

30,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Numar 
persoane 

1,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
persoane 

30,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

7,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

5,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Numar 
persoane 

5,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Numar 
persoane 

4,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

6,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Numar 
persoane 

2,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi 
de testări şi 
analiză tehnică 

  Numar 
persoane 

804,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 77 - Activităţi de 
închiriere şi  
leasing 

  Numar 
persoane 

4,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
persoane 

22,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Numar 
persoane 

1.056,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

34,00 
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2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

10,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
persoane 

3,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
persoane 

14,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură 
şi exploatare 
forestieră 

  Numar 
persoane 

4,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

17,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
persoane 

15,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

1,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

184,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

15,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Numar 
persoane 

54,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

161,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

58,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
persoane 

157,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 42 - Lucrări de 
geniu civil 

  Numar 
persoane 

3,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 

  Numar 
persoane 

8,00 
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speciale de 
construcţii 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

30,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Numar 
persoane 

1,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
persoane 

30,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

7,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

5,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Numar 
persoane 

5,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Numar 
persoane 

4,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

6,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Numar 
persoane 

2,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi 
de testări şi 
analiză tehnică 

  Numar 
persoane 

804,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 77 - Activităţi de 
închiriere şi  
leasing 

  Numar 
persoane 

4,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
persoane 

22,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Numar 
persoane 

1.056,00 
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2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

34,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

10,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
persoane 

3,00 

2019 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
persoane 

14,00 

2019 Forţa de muncă SOM101E - Someri înregistrati la 
sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Total   Numar 
persoane 

101,00 

2019 Forţa de muncă SOM101E - Someri înregistrati la 
sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Masculin   Numar 
persoane 

44,00 

2019 Forţa de muncă SOM101E - Someri înregistrati la 
sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Feminin   Numar 
persoane 

57,00 

2019 Forţa de muncă SOM101F - Ponderea somerilor 
înregistrati la sfârsitul anului în 
totalul resurselor de munca, pe 
sexe 

Sex - Total   Procente 1,00 

2019 Forţa de muncă SOM101F - Ponderea somerilor 
înregistrati la sfârsitul anului în 
totalul resurselor de munca, pe 
sexe 

Sex - Masculin   Procente 0,90 

2019 Forţa de muncă SOM101F - Ponderea somerilor 
înregistrati la sfârsitul anului în 
totalul resurselor de munca, pe 
sexe 

Sex - Feminin   Procente 1,10 

2019 Echiparea 
teritoriului 

GOS102A - Suprafata intravilana 
a municipiilor si oraselor 

    Hectare 448,00 

2019 Echiparea 
teritoriului 

GOS103A - Suprafaţa spaţiilor 
verzi (municipii şi oraşe) 

    Hectare 4,00 

2019 Echiparea 
teritoriului 

GOS104A - Lungimea străzilor 
orăşeneşti 

    Kilometri 29,00 

2019 Echiparea 
teritoriului 

GOS105A - Lungimea străzilor 
orăşeneşti modernizate 

    Kilometri 26,00 

2019 Echiparea 
teritoriului 

GOS106B - Lungimea totală a 
reţelei simple de distribuţie a 
apei potabile 

    Kilometri 26,10 

2019 Echiparea 
teritoriului 

GOS107A - Capacitatea 
instalaţiilor de producere a apei 
potabile 

    Metri cubi 
pe zi 

2.643,00 

2019 Echiparea 
teritoriului 

GOS108A - Cantitatea de apă 
potabilă distribuită 
consumatorilor  

Destinatia apei 
distribuite - Total 

  Mii metri 
cubi 

360,00 

2019 Echiparea 
teritoriului 

GOS108A - Cantitatea de apă 
potabilă distribuită 
consumatorilor  

Destinatia apei 
distribuite - Din 
care: pentru uz 
casnic 

  Mii metri 
cubi 

282,00 

2019 Echiparea 
teritoriului 

GOS110A - Lungimea totală 
simplă a conductelor de 
canalizare 

    Kilometri 14,30 

2019 Echiparea 
teritoriului 

GOS116A - Lungimea totală a 
conductelor de distribuţie a 
gazelor 

    Kilometri 23,90 

2019 Echiparea 
teritoriului 

GOS118A - Gaze naturale 
distribuite, după destinaţie 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite 
- Total 

  Mii metri 
cubi 

3.731,00 
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2019 Echiparea 
teritoriului 

GOS118A - Gaze naturale 
distribuite, după destinaţie 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite 
- Din care: pentru 
uz casnic 

  Mii metri 
cubi 

2.543,00 

2019 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente la 
sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de 
proprietate - Total 

  Numar 5.135,00 

2019 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente la 
sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate publica 

  Numar 448,00 

2019 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente la 
sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate privata 

  Numar 4.687,00 

2019 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de 
proprietate - Total 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

204.015,00 

2019 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate publica 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

13.358,00 

2019 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate privata 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

190.657,00 

2019 Echiparea 
teritoriului 

WEB21 - Autoturisme – 
persoane fizice (Număr) 

    Numar 3.368,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Total Numar 
persoane 

13.311,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6.630,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

6.681,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

663,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

354,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

309,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

643,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

339,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

304,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

682,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

355,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

327,00 
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2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

816,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

408,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

408,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

886,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

413,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

473,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.177,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

609,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

568,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.431,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

720,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

711,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.093,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

572,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

521,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.142,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

562,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

580,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.396,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

661,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

735,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.257,00 
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2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

585,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

672,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

946,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

512,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

434,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

610,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

308,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

302,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

301,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

141,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

160,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

130,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

51,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

79,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

71,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

24,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

47,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

47,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

14,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

33,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - Total Numar 
persoane 

20,00 

2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

2,00 
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2019 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

18,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Total Numar 
persoane 

13.236,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6.588,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

6.648,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

643,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

339,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

304,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

631,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

339,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

292,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

688,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

353,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

335,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

801,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

415,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

386,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

856,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

397,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

459,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.125,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

570,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

555,00 
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2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.445,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

740,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

705,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.084,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

564,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

520,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.116,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

548,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

568,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.329,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

631,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

698,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.331,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

615,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

716,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

935,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

500,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

435,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

648,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

329,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

319,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

322,00 
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2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

155,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

167,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

143,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

51,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

92,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

74,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

28,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

46,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

41,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

12,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

29,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - Total Numar 
persoane 

24,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

2,00 

2019 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

22,00 

2019 Populaţie POP108C - Populatia de varsta 
oficiala corespunzatoare 
invatamantului prescolar 

    Numar 
persoane 

375,00 

2019 Populaţie POP201D - Născuţi vii     Numar 
persoane 

115,00 

2019 Populaţie POP201K - Nascuti vii cu 
resedinta obisnuita in Romania 

    Numar 
persoane 

102,00 

2019 Populaţie POP206D - Decedaţi     Numar 
persoane 

72,00 

2019 Populaţie POP206J - Decedati cu resedinta 
obisnuita in Romania 

    Numar 
persoane 

69,00 

2019 Populaţie POP208C - Decedati sub 1 an     Numar 
persoane 

3,00 

2019 Populaţie POP208G - Decedati sub 1 an cu 
resedinta obisnuita in Romania 

    Numar 
persoane 

3,00 

2019 Populaţie POP210D - Casatorii     Numar 81,00 

2019 Populaţie POP212B - Divorturi     Numar 23,00 

2019 Populaţie POP304B - Stabiliri de resedinta     Numar 
persoane 

107,00 

2019 Populaţie POP305B - Plecari cu resedinta     Numar 
persoane 

156,00 

2019 Populaţie POP307A - Stabiliri cu domiciliul 
(inclusiv migratia internationala) 

    Numar 
persoane 

261,00 
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2019 Populaţie POP308A - Plecari cu domiciliul 
(inclusiv migratia internationala) 

    Numar 
persoane 

505,00 

2019 Populaţie POP309E - Emigranti definitivi 
pe judete si localitati de plecare 

    Numar 
persoane 

26,00 

2019 Populaţie POP310E - Imigranti definitivi pe 
judete si localitati de destinatie 

    Numar 
persoane 

2,00 

2019 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Spitale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2019 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - 
Ambulatorii 
integrate spitalului 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2019 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale scolare 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 2,00 

2019 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale de 
familie 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 8,00 

2019 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
stomatologice 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 4,00 

2019 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale de 
specialitate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 11,00 

2019 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Farmacii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2019 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Farmacii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 6,00 

2019 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - 
Laboratoare 
medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 3,00 

2019 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - 
Laboratoare 
medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 1,00 

2019 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Alte 
tipuri de cabinete 
medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 4,00 

2019 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN102C - Paturi in unitatile 
sanitare, pe categorii de unitati 
sanitare si forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - In 
spitale, inclusiv in 
centre de sanatate 
cu paturi de spital 
- paturi pentru 
internare continua  

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 121,00 

2019 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Medici 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

39,00 

2019 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Medici 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

9,00 
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2019 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Din total medici: 
medici de familie 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

8,00 

2019 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Stomatologi 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

1,00 

2019 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Stomatologi 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

3,00 

2019 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Farmacisti 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

1,00 

2019 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Farmacisti 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

6,00 

2019 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Personal sanitar 
mediu 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

103,00 

2019 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Personal sanitar 
mediu 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

22,00 

2019 Ocrotirea 
sănătăţii 

WEB17 - Centre medicale de 
permanenţă (Număr) 

    Numar 0,00 

2019 Ocrotirea 
sănătăţii 

WEB18 - Persoane care au boli 
cardiovasculare (Persoane) 

    Numar 1.897,00 

2019 Ocrotirea 
sănătăţii 

WEB23 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru sanatate 
(Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru sanatate - 
Sanatate - Total, 
din care: (cod 
indicator 66.02) 

  Lei RON 1.798.613,00 

2019 Ocrotirea 
sănătăţii 

WEB23 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru sanatate 
(Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru sanatate - 
Servicii medicale 
in unitati sanitare 
cu paturi - cod 
indicator 66.02.06 

  Lei RON 381.978,00 

2019 Ocrotirea 
sănătăţii 

WEB23 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru sanatate 
(Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru sanatate - 
Servicii de 
sanatate publica - 
cod indicator 
66.02.08 

  Lei RON 1.163.296,00 

2019 Ocrotirea 
sănătăţii 

WEB23 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru sanatate 
(Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru sanatate - 
Alte cheltuieli in 
domeniul sanatatii 
- cod indicator 
66.02.50 

  Lei RON 253.339,00 

2019 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 4,00 

2019 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Prescolar 

  Numar 1,00 

2019 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 2,00 
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2019 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Primar 
si gimnazial 

  Numar 2,00 

2019 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Liceal 

  Numar 1,00 

2019 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 
persoane 

1.678,00 

2019 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Copii 
inscrisi in crese  

  Numar 
persoane 

31,00 

2019 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Copii 
inscrisi in gradinite 

  Numar 
persoane 

343,00 

2019 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
preuniversitar 

  Numar 
persoane 

1.304,00 

2019 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
primar si gimnazial 
(inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

862,00 

2019 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
primar (inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

462,00 

2019 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul  
gimnazial (inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

400,00 

2019 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
primar si gimnazial 

  Numar 
persoane 

862,00 

2019 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
primar 

  Numar 
persoane 

462,00 

2019 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
gimnazial 

  Numar 
persoane 

400,00 

2019 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul liceal 

  Numar 
persoane 

285,00 

2019 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
profesional 

  Numar 
persoane 

80,00 

2019 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
postliceal (inclusiv 

  Numar 
persoane 

51,00 
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invatamantul 
special) 

2019 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
tehnic de maistri 

  Numar 
persoane 

26,00 

2019 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 
persoane 

114,00 

2019 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant 
prescolar 

  Numar 
persoane 

22,00 

2019 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

59,00 

2019 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
(inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

22,00 

2019 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant 
gimnazial (inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

37,00 

2019 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 
persoane 

59,00 

2019 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 

  Numar 
persoane 

22,00 

2019 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant 
gimnazial 

  Numar 
persoane 

37,00 

2019 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant  liceal 

  Numar 
persoane 

33,00 

2019 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 70,00 

2019 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie -  
Invatamant 
anteprescolar  

  Numar 1,00 

2019 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie -  
Invatamant 
prescolar  

  Numar 17,00 

2019 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 34,00 

2019 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 34,00 
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2019 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 18,00 

2019 Învăţământ SCL106C - Laboratoare scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 13,00 

2019 Învăţământ SCL106C - Laboratoare scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 5,00 

2019 Învăţământ SCL106C - Laboratoare scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 5,00 

2019 Învăţământ SCL106C - Laboratoare scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 8,00 

2019 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 2,00 

2019 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 1,00 

2019 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 1,00 

2019 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 1,00 

2019 Învăţământ SCL108B - Ateliere scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 6,00 

2019 Învăţământ SCL108B - Ateliere scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 6,00 

2019 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 158,00 

2019 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant 
prescolar 

  Numar 13,00 

2019 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 65,00 

2019 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 65,00 

2019 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 80,00 

2019 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 3,00 

2019 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 2,00 

2019 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 2,00 

2019 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 1,00 
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2019 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 
persoane 

238,00 

2019 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - Primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 
persoane 

102,00 

2019 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Gimnazial 

  Numar 
persoane 

102,00 

2019 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - Liceal 

  Numar 
persoane 

101,00 

2019 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Profesional 

  Numar 
persoane 

22,00 

2019 Învăţământ SCL109D - Absolventi pe niveluri 
de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Postliceal (inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

13,00 

2019 Învăţământ WEB25 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru educatie 
(Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru educatie - 
Invatamant - 
Total, din care: 
(cod indicator 
65.02) 

  Lei RON 2.573.875,00 

2019 Învăţământ WEB25 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru educatie 
(Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru educatie - 
Invatamant 
prescolar si primar 
- cod indicator 
65.02.03 

  Lei RON 337.138,00 

2019 Învăţământ WEB25 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru educatie 
(Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru educatie - 
Invatamant 
secundar - cod 
indicator 65.02.04 

  Lei RON 1.257.403,00 

2019 Învăţământ WEB25 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru educatie 
(Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru educatie - 
Alte cheltuieli in 
domeniul 
invatamantului - 
cod indicator 
65.02.50 

  Lei RON 979.334,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

LOC104B - Locuinţe terminate în 
cursul anului, pe surse de 
finanţare 

Surse de finantare 
- Total 

  Numar 2,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

LOC104B - Locuinţe terminate în 
cursul anului, pe surse de 
finanţare 

Surse de finantare 
- Din fonduri 
private 

  Numar 2,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

LOC104B - Locuinţe terminate în 
cursul anului, pe surse de 
finanţare 

Surse de finantare 
- Din fondurile  
populatiei 

  Numar 2,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Cladiri 
rezidentiale 
(exclusiv cele 
pentru 
colectivitati) 

  Numar 1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Cladiri 
rezidentiale 
(exclusiv cele 
pentru 
colectivitati) 

  Metri 
patrati 
suprafata 
utila 

229,00 
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2019 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Cladiri 
pentru comert cu 
ridicata si cu 
amanuntul 

  Numar 1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Cladiri 
pentru comert cu 
ridicata si cu 
amanuntul 

  Metri 
patrati 
suprafata 
utila 

287,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Alte 
cladiri 

  Numar 2,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Alte 
cladiri 

  Metri 
patrati 
suprafata 
utila 

9.168,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură 
şi exploatare 
forestieră 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

19,00 
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2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 42 - Lucrări de 
geniu civil 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi 
a motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

13,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 46 - Comerţ cu 
ridicata cu 
excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

76,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

9,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

11,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi 
de testări şi 
analiză tehnică 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 77 - Activităţi de 
închiriere şi  
leasing 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
intreprinderi 

12,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură 
şi exploatare 
forestieră 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 
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2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

19,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 42 - Lucrări de 
geniu civil 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

9,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

11,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 
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2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi 
de testări şi 
analiză tehnică 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 77 - Activităţi de 
închiriere şi  
leasing 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
intreprinderi 

12,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură 
şi exploatare 
forestieră 

  Lei 616.888,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Lei 1.084.556,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Lei 871.417,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Lei 7.600,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Lei 31.738.461,00 
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2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Lei 4.278.893,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Lei 9.887.815,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Lei 34.521.706,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Lei 3.080.843,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Lei 13.920.970,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 42 - Lucrări de 
geniu civil 

  Lei 128.490,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Lei 520.855,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi 
a motocicletelor 

  Lei 6.313.087,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 46 - Comerţ cu 
ridicata cu 
excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Lei 21.144.092,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Lei 22.398.139,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Lei 4.476.905,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Lei 130.813,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Lei 3.311.756,00 
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2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Lei 146.828,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Lei 244.599,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Lei 519.945,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Lei 655.521,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Lei 1.735.061,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Lei 149.240,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi 
de testări şi 
analiză tehnică 

  Lei 55.156.261,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 77 - Activităţi de 
închiriere şi  
leasing 

  Lei 237.099,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Lei 743.065,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Lei 34.120.508,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Lei 1.594.197,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Lei 585.876,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Lei 662.903,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Lei 689.027,00 
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2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură 
şi exploatare 
forestieră 

  Lei 616.888,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Lei 1.084.556,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Lei 871.417,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Lei 7.600,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Lei 31.738.461,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Lei 4.278.893,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Lei 9.887.815,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Lei 34.521.706,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Lei 3.080.843,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Lei 13.920.970,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 42 - Lucrări de 
geniu civil 

  Lei 128.490,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Lei 520.855,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Lei 4.476.905,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Lei 130.813,00 
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2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Lei 3.311.756,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Lei 146.828,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Lei 244.599,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 63 - Activităţi de 
servicii informatice 

  Lei 519.945,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Lei 655.521,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Lei 1.735.061,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Lei 149.240,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi 
de testări şi 
analiză tehnică 

  Lei 55.156.261,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 77 - Activităţi de 
închiriere şi  
leasing 

  Lei 237.099,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Lei 743.065,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Lei 34.120.508,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Lei 1.594.197,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Lei 585.876,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Lei 662.903,00 
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2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Lei 689.027,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 42 - Lucrări de 
geniu civil 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi 
a motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 46 - Comerţ cu 
ridicata cu 
excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

15,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 66 - Activităţi 
auxiliare pentru  
intermedieri 
financiare, 
activităţi de 
asigurare şi 
fonduri de pensii 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 77 - Activităţi de 
închiriere şi  
leasing 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 
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2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 85 - Învăţământ 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 93 - Activităţi 
spotive, recreative 
şi distractive 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

13,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 95 - Reparaţii de 
calculatoare, de 
articole personale 
şi de uz 
gospodăresc 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2019 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise (decedate) 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2019 Siguranţă şi 
ordine publică 

WEB3 - Infracţiuni cercetate şi 
soluţionate de poliţie (Număr) 

    Numar 340,00 

2019 Siguranţă şi 
ordine publică 

JUS105C - Persoane 
condamnate/sanctionate 
definitiv aflate in penitenciare 
(inclusiv centre de detentie si 
centre educative)  

    Numar 
persoane 

19,00 

2019 Controlul 
activităţii 
administrative 

WEB5 - Salariati din 
administratia publica locala 
(Persoane) 

    Numar 
salariati 

190,00 

2019 Controlul 
activităţii 
administrative 

WEB19 - Existenţa unei pagini 
web de sine stătătoare  

    Numar 1,00 

2019 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB24 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru asistenta 
sociala (Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru asistenta 
sociala - Asigurari 
si asistenta sociala 
- Total, din care: 
(cod indicator 
68.02) 

  Lei RON 4.394.966,00 

2019 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB24 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru asistenta 
sociala (Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru asistenta 
sociala - Asistenta 
sociala în caz de 
boli si invaliditati - 
cod indicator 
68.02.05 

  Lei RON 1.858.175,00 

2019 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB24 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru asistenta 
sociala (Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru asistenta 
sociala - Crese - 
cod indicator 
68.02.11 

  Lei RON 530.912,00 

2019 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB24 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru asistenta 
sociala (Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru asistenta 
sociala - 
Prevenirea 
excluderii sociale - 
cod indicator 
68.02.15 

  Lei RON 195.768,00 

2019 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB24 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru asistenta 
sociala (Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru asistenta 
sociala - Alte 
cheltuieli in 
domeniul 
asigurarilor si 
asistentei sociale - 
cod indicator 
68.02.50 

  Lei RON 1.810.111,00 

2019 Finante locale WEB13 - Cheltuieli totale 
(execuţia bugetului local) (Lei) 

    Lei RON 33.424.149,00 

2019 Finante locale WEB14 - Venituri proprii 
obţinute la nivel local (Lei) 

    Lei RON 20.389.884,00 

2019 Finante locale WEB15 - Cheltuieli totale cu 
investiţiile de la bugetul local 
(Lei) 

    Lei RON 8.237.869,00 

2019 Finante locale WEB16 - Veniturile proprii 
previzionate ale bugetului la 
nivel local (Lei) 

    Lei RON 33.880.530,00 

2019 Finante locale WEB20 - Venituri totale la 
bugetul local (Lei) 

    Lei RON 31.749.454,00 
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3.7.14.ORAS ROVINARI - Imagine statistica pentru anul 2020 
 

AN 
REF DOMENIU INDICATOR CRITERIU CRITERIU2 UM VAL 

INDICATOR 
2020 Agricultură, 

silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
de la populaţie, în 
amestec 

  Kilograme 2.069.870,00 

2020 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile din 
unităţile 
economice, 
comerţ, instituţii, 
unităţi sanitare, în 
amestec 

  Kilograme 0,00 

2020 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Total 

  Kilograme 134.280,00 

2020 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Hârtie, 
carton 

  Kilograme 41.220,00 

2020 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Sticlă 

  Kilograme 40.380,00 

2020 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Plastic 

  Kilograme 50.080,00 
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2020 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Metale 

  Kilograme 2.600,00 

2020 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - 
Biodegradabile 

  Kilograme 0,00 

2020 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Lemn 

  Kilograme 0,00 

2020 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Alte 
deşeuri 

  Kilograme 0,00 

2020 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - 
Deşeuri 
voluminoase 

  Kilograme 0,00 

2020 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - 
Deşeuri inerte, 
altele decât cele 
din construcţii şi 
demolări 

  Kilograme 0,00 

2020 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB8 - Cheltuieli curente din 
bugetul local pentru protecţia 
mediului (Lei) 

    Lei RON 1.930.481,00 
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2020 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB9 - Investiţii din bugetul 
local pentru protecţia mediului 
(Lei) 

    Lei RON 832.472,00 

2020 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
de la populaţie, în 
amestec 

  Kilograme 2.069.870,00 

2020 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile din 
unităţile 
economice, 
comerţ, instituţii, 
unităţi sanitare, în 
amestec 

  Kilograme 0,00 

2020 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Total 

  Kilograme 134.280,00 

2020 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Hârtie, 
carton 

  Kilograme 41.220,00 

2020 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Sticlă 

  Kilograme 40.380,00 

2020 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Plastic 

  Kilograme 50.080,00 

2020 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Metale 

  Kilograme 2.600,00 
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2020 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - 
Biodegradabile 

  Kilograme 0,00 

2020 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Lemn 

  Kilograme 0,00 

2020 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - Alte 
deşeuri 

  Kilograme 0,00 

2020 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - 
Deşeuri 
voluminoase 

  Kilograme 0,00 

2020 Agricultură, 
silvicultură, 
mediu 

WEB10 - Cantitatea valorificata 
de deseuri menajere si 
asimilabile (Kilograme) 

Categorii de 
deseuri menajere 
si asimilabile - 
Deşeuri menajere 
şi asimilabile 
colectate separat 
(cu excepţia 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări) - 
Deşeuri inerte, 
altele decât cele 
din construcţii şi 
demolări 

  Kilograme 0,00 

2020 Cultură şi artă ART101B - Biblioteci pe categorii 
de biblioteci 

Categorii de 
biblioteci - Total 

  Numar 3,00 

2020 Cultură şi artă ART101B - Biblioteci pe categorii 
de biblioteci 

Categorii de 
biblioteci - Publice 

  Numar 1,00 

2020 Cultură şi artă ART106A - Volume existente în 
biblioteci 

    Numar 40.959,00 

2020 Cultură şi artă ART108A - Volume eliberate     Numar 10.083,00 

2020 Cultură şi artă ART107A - Cititori activi la 
biblioteci 

    Numar 
persoane 

577,00 

2020 Cultură şi artă ART121A - Personalul angajat 
din biblioteci 

    Numar 
persoane 

4,00 
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2020 Cultură şi artă WEB22 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru cultura, 
recreere si religie (Lei) - an start 
2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru cultura, 
recreere si religie - 
Cultura, recreere 
si religie - Total, 
din care:  (cod 
indicator 67.02) 

  Lei RON 5.820.823,00 

2020 Cultură şi artă WEB22 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru cultura, 
recreere si religie (Lei) - an start 
2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru cultura, 
recreere si religie - 
Servicii culturale - 
cod indicator 
67.02.03 

  Lei RON 316.841,00 

2020 Cultură şi artă WEB22 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru cultura, 
recreere si religie (Lei) - an start 
2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru cultura, 
recreere si religie - 
Servicii recreative 
si sportive - cod 
indicator 67.02.05 

  Lei RON 5.142.419,00 

2020 Cultură şi artă WEB22 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru cultura, 
recreere si religie (Lei) - an start 
2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru cultura, 
recreere si religie - 
Servicii religioase - 
cod indicator 
67.02.06 

  Lei RON 358.561,00 

2020 Cultură şi artă WEB22 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru cultura, 
recreere si religie (Lei) - an start 
2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru cultura, 
recreere si religie - 
Alte servicii - cod 
indicator 67.02.50 

  Lei RON 3.002,00 

2020 Forţa de muncă FOM104D - Numar mediu de 
salariati 

    Numar 
persoane 

6.267,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură 
şi exploatare 
forestieră 

  Numar 
persoane 

4,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

22,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
persoane 

12,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

15,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

211,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Numar 
persoane 

0,00 
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2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

19,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Numar 
persoane 

46,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

150,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 35 - Producţia şi 
furnizarea de 
energie electrică şi 
termică, gaze, apă 
caldă şi aer 
condiţionat 

  Numar 
persoane 

0,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

57,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
persoane 

148,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Numar 
persoane 

5,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi 
a motocicletelor 

  Numar 
persoane 

26,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 46 - Comerţ cu 
ridicata cu 
excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
persoane 

52,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

133,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

27,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 52 - Depozitare 
şi activităţi 
auxiliare pentru 
transporturi 

  Numar 
persoane 

0,00 
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2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Numar 
persoane 

2,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
persoane 

30,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

6,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

3,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Numar 
persoane 

3,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

5,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Numar 
persoane 

2,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi 
de testări şi 
analiză tehnică 

  Numar 
persoane 

748,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 74 - Alte 
activităţi 
profesionale, 
stiinţifice şi tehnice 

  Numar 
persoane 

0,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 77 - Activităţi de 
închiriere şi  
leasing 

  Numar 
persoane 

3,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
persoane 

25,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Numar 
persoane 

1.079,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

45,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

9,00 
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2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
persoane 

2,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
persoane 

14,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

22,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
persoane 

12,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

15,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

211,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Numar 
persoane 

0,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

19,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Numar 
persoane 

46,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

150,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 35 - Producţia şi 
furnizarea de 
energie electrică şi 
termică, gaze, apă 
caldă şi aer 
condiţionat 

  Numar 
persoane 

0,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

57,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
persoane 

148,00 
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2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Numar 
persoane 

5,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi 
a motocicletelor 

  Numar 
persoane 

26,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 46 - Comerţ cu 
ridicata cu 
excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
persoane 

52,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
persoane 

133,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

27,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 52 - Depozitare 
şi activităţi 
auxiliare pentru 
transporturi 

  Numar 
persoane 

0,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Numar 
persoane 

2,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
persoane 

30,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

6,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

3,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Numar 
persoane 

3,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

5,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Numar 
persoane 

2,00 
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2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi 
de testări şi 
analiză tehnică 

  Numar 
persoane 

748,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 74 - Alte 
activităţi 
profesionale, 
stiinţifice şi tehnice 

  Numar 
persoane 

0,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 77 - Activităţi de 
închiriere şi  
leasing 

  Numar 
persoane 

3,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
persoane 

25,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Numar 
persoane 

1.079,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

45,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

9,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
persoane 

2,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
persoane 

14,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură 
şi exploatare 
forestieră 

  Numar 
persoane 

4,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
persoane 

22,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
persoane 

12,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
persoane 

15,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
persoane 

211,00 
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2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Numar 
persoane 

0,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
persoane 

19,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Numar 
persoane 

46,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
persoane 

150,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 35 - Producţia şi 
furnizarea de 
energie electrică şi 
termică, gaze, apă 
caldă şi aer 
condiţionat 

  Numar 
persoane 

0,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
persoane 

57,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
persoane 

148,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Numar 
persoane 

5,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
persoane 

27,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 52 - Depozitare 
şi activităţi 
auxiliare pentru 
transporturi 

  Numar 
persoane 

0,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Numar 
persoane 

2,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
persoane 

30,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
persoane 

6,00 
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2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
persoane 

3,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Numar 
persoane 

3,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
persoane 

5,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Numar 
persoane 

2,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi 
de testări şi 
analiză tehnică 

  Numar 
persoane 

748,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 74 - Alte 
activităţi 
profesionale, 
stiinţifice şi tehnice 

  Numar 
persoane 

0,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 77 - Activităţi de 
închiriere şi  
leasing 

  Numar 
persoane 

3,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
persoane 

25,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Numar 
persoane 

1.079,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
persoane 

45,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
persoane 

9,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
persoane 

2,00 

2020 Forţa de muncă REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
persoane 

14,00 

2020 Forţa de muncă SOM101E - Someri înregistrati la 
sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Total   Numar 
persoane 

138,00 

2020 Forţa de muncă SOM101E - Someri înregistrati la 
sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Masculin   Numar 
persoane 

71,00 
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2020 Forţa de muncă SOM101E - Someri înregistrati la 
sfârsitul anului, pe sexe 

Sex - Feminin   Numar 
persoane 

67,00 

2020 Forţa de muncă SOM101F - Ponderea somerilor 
înregistrati la sfârsitul anului în 
totalul resurselor de munca, pe 
sexe 

Sex - Total   Procente 1,40 

2020 Forţa de muncă SOM101F - Ponderea somerilor 
înregistrati la sfârsitul anului în 
totalul resurselor de munca, pe 
sexe 

Sex - Masculin   Procente 1,50 

2020 Forţa de muncă SOM101F - Ponderea somerilor 
înregistrati la sfârsitul anului în 
totalul resurselor de munca, pe 
sexe 

Sex - Feminin   Procente 1,40 

2020 Echiparea 
teritoriului 

GOS102A - Suprafata intravilana 
a municipiilor si oraselor 

    Hectare 448,00 

2020 Echiparea 
teritoriului 

GOS103A - Suprafaţa spaţiilor 
verzi (municipii şi oraşe) 

    Hectare 4,00 

2020 Echiparea 
teritoriului 

GOS104A - Lungimea străzilor 
orăşeneşti 

    Kilometri 29,00 

2020 Echiparea 
teritoriului 

GOS105A - Lungimea străzilor 
orăşeneşti modernizate 

    Kilometri 26,00 

2020 Echiparea 
teritoriului 

GOS106B - Lungimea totală a 
reţelei simple de distribuţie a 
apei potabile 

    Kilometri 26,10 

2020 Echiparea 
teritoriului 

GOS107A - Capacitatea 
instalaţiilor de producere a apei 
potabile 

    Metri cubi 
pe zi 

2.643,00 

2020 Echiparea 
teritoriului 

GOS108A - Cantitatea de apă 
potabilă distribuită 
consumatorilor  

Destinatia apei 
distribuite - Total 

  Mii metri 
cubi 

369,00 

2020 Echiparea 
teritoriului 

GOS108A - Cantitatea de apă 
potabilă distribuită 
consumatorilor  

Destinatia apei 
distribuite - Din 
care: pentru uz 
casnic 

  Mii metri 
cubi 

295,00 

2020 Echiparea 
teritoriului 

GOS110A - Lungimea totală 
simplă a conductelor de 
canalizare 

    Kilometri 14,30 

2020 Echiparea 
teritoriului 

GOS116A - Lungimea totală a 
conductelor de distribuţie a 
gazelor 

    Kilometri 24,00 

2020 Echiparea 
teritoriului 

GOS118A - Gaze naturale 
distribuite, după destinaţie 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite 
- Total 

  Mii metri 
cubi 

3.980,00 

2020 Echiparea 
teritoriului 

GOS118A - Gaze naturale 
distribuite, după destinaţie 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite 
- Din care: pentru 
uz casnic 

  Mii metri 
cubi 

2.901,00 

2020 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente la 
sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de 
proprietate - Total 

  Numar 5.135,00 

2020 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente la 
sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate publica 

  Numar 448,00 

2020 Echiparea 
teritoriului 

LOC101B - Locuinţe existente la 
sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate privata 

  Numar 4.687,00 

2020 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de 
proprietate - Total 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

204.015,00 

2020 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate publica 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

13.358,00 
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2020 Echiparea 
teritoriului 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate privata 

  Metri 
patrati arie 
desfasurata 

190.657,00 

2020 Echiparea 
teritoriului 

WEB21 - Autoturisme – 
persoane fizice (Număr) 

    Numar 3.768,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Total Numar 
persoane 

13.109,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6.539,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

6.570,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

643,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

339,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

304,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

595,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

327,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

268,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

700,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

355,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

345,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

776,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

409,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

367,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

841,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

389,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

452,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.041,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

535,00 
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2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

506,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.461,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

739,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

722,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.085,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

561,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

524,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.096,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

551,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

545,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.285,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

613,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

672,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.363,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

621,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

742,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

932,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

496,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

436,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

670,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

346,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

324,00 
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2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

332,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

161,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

171,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

144,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

50,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

94,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

74,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

31,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

43,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

46,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

14,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

32,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - Total Numar 
persoane 

25,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

2,00 

2020 Populaţie POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe 
grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

23,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Total Numar 
persoane 

13.115,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

6.535,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

6.580,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

657,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

344,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
0- 4 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

313,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

614,00 
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2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

333,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
5- 9 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

281,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

704,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

360,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
10-14 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

344,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

737,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

391,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
15-19 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

346,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

834,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

379,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
20-24 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

455,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

962,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

506,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
25-29 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

456,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.490,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

749,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
30-34 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

741,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.111,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

583,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
35-39 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

528,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.089,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

543,00 
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2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
40-44 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

546,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.221,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

581,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
45-49 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

640,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1.437,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

653,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
50-54 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

784,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

902,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

482,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
55-59 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

420,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

685,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

344,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
60-64 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

341,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

360,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

179,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
65-69 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

181,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

168,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

60,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
70-74 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

108,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

73,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

31,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
75-79 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

42,00 
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2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

45,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

15,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
80-84 ani 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

30,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - Total Numar 
persoane 

26,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - 
Masculin 

Numar 
persoane 

2,00 

2020 Populaţie POP108D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 iulie pe grupe 
de varsta si sexe  

Grupe de varsta - 
85 ani si peste 

Sex - 
Feminin 

Numar 
persoane 

24,00 

2020 Populaţie POP108C - Populatia de varsta 
oficiala corespunzatoare 
invatamantului prescolar 

    Numar 
persoane 

392,00 

2020 Populaţie POP201D - Născuţi vii     Numar 
persoane 

117,00 

2020 Populaţie POP201K - Nascuti vii cu 
resedinta obisnuita in Romania 

    Numar 
persoane 

105,00 

2020 Populaţie POP204C - Nascuti morti     Numar 
persoane 

1,00 

2020 Populaţie POP204F - Nascuti morti cu 
resedinta obisnuita in Romania 

    Numar 
persoane 

1,00 

2020 Populaţie POP206D - Decedaţi     Numar 
persoane 

85,00 

2020 Populaţie POP206J - Decedati cu resedinta 
obisnuita in Romania 

    Numar 
persoane 

80,00 

2020 Populaţie POP208C - Decedati sub 1 an     Numar 
persoane 

2,00 

2020 Populaţie POP208G - Decedati sub 1 an cu 
resedinta obisnuita in Romania 

    Numar 
persoane 

2,00 

2020 Populaţie POP210D - Casatorii     Numar 52,00 

2020 Populaţie POP212B - Divorturi     Numar 22,00 

2020 Populaţie POP304B - Stabiliri de resedinta     Numar 
persoane 

157,00 

2020 Populaţie POP305B - Plecari cu resedinta     Numar 
persoane 

305,00 

2020 Populaţie POP307A - Stabiliri cu domiciliul 
(inclusiv migratia internationala) 

    Numar 
persoane 

251,00 

2020 Populaţie POP308A - Plecari cu domiciliul 
(inclusiv migratia internationala) 

    Numar 
persoane 

399,00 

2020 Populaţie POP309E - Emigranti definitivi 
pe judete si localitati de plecare 

    Numar 
persoane 

14,00 

2020 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Spitale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2020 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - 
Ambulatorii 
integrate spitalului 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2020 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale scolare 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 2,00 

2020 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale de 
familie 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 8,00 
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2020 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
stomatologice 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 4,00 

2020 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale de 
specialitate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 11,00 

2020 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Farmacii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 1,00 

2020 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Farmacii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 5,00 

2020 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - 
Laboratoare 
medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 3,00 

2020 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - 
Laboratoare 
medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 1,00 

2020 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Alte 
tipuri de cabinete 
medicale 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 4,00 

2020 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN102C - Paturi in unitatile 
sanitare, pe categorii de unitati 
sanitare si forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - In 
spitale, inclusiv in 
centre de sanatate 
cu paturi de spital 
- paturi pentru 
internare continua  

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 121,00 

2020 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN102C - Paturi in unitatile 
sanitare, pe categorii de unitati 
sanitare si forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - In 
spitale, inclusiv in 
centre de sanatate 
cu paturi de spital 
- paturi pentru 
cazuri de zi 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 16,00 

2020 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN102C - Paturi in unitatile 
sanitare, pe categorii de unitati 
sanitare si forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - In 
spitale, inclusiv in 
centre de sanatate 
cu paturi de spital 
- paturi pentru 
cazuri de zi 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 16,00 

2020 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Medici 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

33,00 

2020 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Medici 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

9,00 

2020 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Din total medici: 
medici de familie 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

8,00 

2020 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Stomatologi 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

4,00 
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2020 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Farmacisti 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

1,00 

2020 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Farmacisti 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

6,00 

2020 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Personal sanitar 
mediu 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publica 

Numar 
persoane 

110,00 

2020 Ocrotirea 
sănătăţii 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Personal sanitar 
mediu 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Numar 
persoane 

22,00 

2020 Ocrotirea 
sănătăţii 

WEB17 - Centre medicale de 
permanenţă (Număr) 

    Numar 0,00 

2020 Ocrotirea 
sănătăţii 

WEB18 - Persoane care au boli 
cardiovasculare (Persoane) 

    Numar 1.901,00 

2020 Ocrotirea 
sănătăţii 

WEB23 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru sanatate 
(Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru sanatate - 
Sanatate - Total, 
din care: (cod 
indicator 66.02) 

  Lei RON 10.028.688,00 

2020 Ocrotirea 
sănătăţii 

WEB23 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru sanatate 
(Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru sanatate - 
Servicii medicale in 
unitati sanitare cu 
paturi - cod 
indicator 66.02.06 

  Lei RON 0,00 

2020 Ocrotirea 
sănătăţii 

WEB23 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru sanatate 
(Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru sanatate - 
Servicii de 
sanatate publica - 
cod indicator 
66.02.08 

  Lei RON 669.078,00 

2020 Ocrotirea 
sănătăţii 

WEB23 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru sanatate 
(Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru sanatate - 
Alte cheltuieli in 
domeniul sanatatii 
- cod indicator 
66.02.50 

  Lei RON 9.359.610,00 

2020 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 4,00 

2020 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Prescolar 

  Numar 1,00 

2020 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 2,00 

2020 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Primar 
si gimnazial 

  Numar 2,00 

2020 Învăţământ SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Liceal 

  Numar 1,00 

2020 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 
persoane 

1.618,00 

2020 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Copii 
inscrisi in crese  

  Numar 
persoane 

20,00 

2020 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Copii 
inscrisi in gradinite 

  Numar 
persoane 

318,00 
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2020 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
preuniversitar 

  Numar 
persoane 

1.280,00 

2020 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
primar si gimnazial 
(inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

851,00 

2020 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
primar (inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

436,00 

2020 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul  
gimnazial (inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

415,00 

2020 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
primar si gimnazial 

  Numar 
persoane 

851,00 

2020 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
primar 

  Numar 
persoane 

436,00 

2020 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
gimnazial 

  Numar 
persoane 

415,00 

2020 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul liceal 

  Numar 
persoane 

276,00 

2020 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
profesional 

  Numar 
persoane 

72,00 

2020 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
postliceal (inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

54,00 

2020 Învăţământ SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Elevi 
inscrisi in 
invatamantul 
tehnic de maistri 

  Numar 
persoane 

27,00 

2020 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 
persoane 

112,00 

2020 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant 
anteprescolar  

  Numar 
persoane 

2,00 
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2020 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant 
prescolar 

  Numar 
persoane 

21,00 

2020 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

60,00 

2020 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
(inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

22,00 

2020 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant 
gimnazial (inclusiv 
invatamantul 
special) 

  Numar 
persoane 

38,00 

2020 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 
persoane 

60,00 

2020 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 

  Numar 
persoane 

22,00 

2020 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant 
gimnazial 

  Numar 
persoane 

38,00 

2020 Învăţământ SCL104D - Personalul didactic, 
pe niveluri de educaţie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant  liceal 

  Numar 
persoane 

29,00 

2020 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 69,00 

2020 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie -  
Invatamant 
anteprescolar  

  Numar 1,00 

2020 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie -  
Invatamant 
prescolar  

  Numar 16,00 

2020 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 34,00 

2020 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 34,00 

2020 Învăţământ SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 18,00 

2020 Învăţământ SCL106C - Laboratoare scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 13,00 

2020 Învăţământ SCL106C - Laboratoare scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 5,00 

2020 Învăţământ SCL106C - Laboratoare scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 

  Numar 5,00 
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Invatamant primar 
si gimnazial 

2020 Învăţământ SCL106C - Laboratoare scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 8,00 

2020 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 2,00 

2020 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 1,00 

2020 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 1,00 

2020 Învăţământ SCL107C - Sali de gimnastica, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 1,00 

2020 Învăţământ SCL108B - Ateliere scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 6,00 

2020 Învăţământ SCL108B - Ateliere scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 6,00 

2020 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 227,00 

2020 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant 
anteprescolar 

  Numar 2,00 

2020 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant 
prescolar 

  Numar 17,00 

2020 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 128,00 

2020 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 128,00 

2020 Învăţământ SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 80,00 

2020 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - Total 

  Numar 3,00 

2020 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 
(inclusiv special) 

  Numar 2,00 

2020 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant primar 
si gimnazial 

  Numar 2,00 

2020 Învăţământ SCL110B - Terenuri de sport, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de 
educatie - 
Invatamant liceal 

  Numar 1,00 

2020 Învăţământ WEB25 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru educatie 
(Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru educatie - 
Invatamant - 
Total, din care: 
(cod indicator 
65.02) 

  Lei RON 1.927.889,00 
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2020 Învăţământ WEB25 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru educatie 
(Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru educatie - 
Invatamant 
prescolar si primar 
- cod indicator 
65.02.03 

  Lei RON 375.474,00 

2020 Învăţământ WEB25 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru educatie 
(Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru educatie - 
Invatamant 
secundar - cod 
indicator 65.02.04 

  Lei RON 1.058.536,00 

2020 Învăţământ WEB25 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru educatie 
(Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru educatie - 
Invatamant 
postliceal - cod 
indicator 65.02.05 

  Lei RON 0,00 

2020 Învăţământ WEB25 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru educatie 
(Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru educatie - 
Invatamant 
nedefinibil prin 
nivel (invatamant 
special) - cod 
indicator 65.02.07 

  Lei RON 0,00 

2020 Învăţământ WEB25 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru educatie 
(Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru educatie - 
Servicii auxiliare 
pentru educatie - 
cod indicator 
65.02.11 

  Lei RON 0,00 

2020 Învăţământ WEB25 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru educatie 
(Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru educatie - 
Servicii 
educationale 
complementare - 
cod indicator 
65.02.12 

  Lei RON 0,00 

2020 Învăţământ WEB25 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru educatie 
(Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru educatie - 
Alte cheltuieli in 
domeniul 
invatamantului - 
cod indicator 
65.02.50 

  Lei RON 493.879,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Cladiri 
rezidentiale 
(exclusiv cele 
pentru 
colectivitati) 

  Numar 2,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Cladiri 
rezidentiale 
(exclusiv cele 
pentru 
colectivitati) 

  Metri 
patrati 
suprafata 
utila 

333,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Cladiri 
pentru comert cu 
ridicata si cu 
amanuntul 

  Numar 1,00 
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2020 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Cladiri 
pentru comert cu 
ridicata si cu 
amanuntul 

  Metri 
patrati 
suprafata 
utila 

76,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Alte 
cladiri 

  Numar 3,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

LOC108B - Autorizatii de 
construire eliberate pentru 
cladiri, pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii - Alte 
cladiri 

  Metri 
patrati 
suprafata 
utila 

378,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură 
şi exploatare 
forestieră 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 35 - Producţia şi 
furnizarea de 
energie electrică şi 
termică, gaze, apă 
caldă şi aer 
condiţionat 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 
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2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

16,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi 
a motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

15,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 46 - Comerţ cu 
ridicata cu 
excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Numar 
intreprinderi 

75,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

11,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 52 - Depozitare 
şi activităţi 
auxiliare pentru 
transporturi 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

11,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 
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2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi 
de testări şi 
analiză tehnică 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 74 - Alte 
activităţi 
profesionale, 
stiinţifice şi tehnice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 77 - Activităţi de 
închiriere şi  
leasing 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
intreprinderi 

15,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură 
şi exploatare 
forestieră 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Numar 
intreprinderi 

6,00 
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2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 35 - Producţia şi 
furnizarea de 
energie electrică şi 
termică, gaze, apă 
caldă şi aer 
condiţionat 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

16,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Numar 
intreprinderi 

11,00 
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2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 52 - Depozitare 
şi activităţi 
auxiliare pentru 
transporturi 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Numar 
intreprinderi 

11,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Numar 
intreprinderi 

4,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi 
de testări şi 
analiză tehnică 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 74 - Alte 
activităţi 
profesionale, 
stiinţifice şi tehnice 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 77 - Activităţi de 
închiriere şi  
leasing 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Numar 
intreprinderi 

1,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 

  Numar 
intreprinderi 

5,00 
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principal 
întreprinderilor 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Numar 
intreprinderi 

3,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Numar 
intreprinderi 

2,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Numărul întreprinderilor 
non-comerţ active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Numar 
intreprinderi 

15,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură 
şi exploatare 
forestieră 

  Lei 620.048,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Lei 1.739.281,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Lei 704.824,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Lei 836.431,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Lei 33.160.714,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Lei 220.419,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Lei 3.557.256,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Lei 7.494.905,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Lei 33.345.846,00 
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2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 35 - Producţia şi 
furnizarea de 
energie electrică şi 
termică, gaze, apă 
caldă şi aer 
condiţionat 

  Lei 10.860,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Lei 2.933.358,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Lei 12.109.252,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Lei 269.020,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi 
a motocicletelor 

  Lei 3.774.028,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 46 - Comerţ cu 
ridicata cu 
excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

  Lei 22.360.508,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

  Lei 22.386.978,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Lei 3.117.640,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 52 - Depozitare 
şi activităţi 
auxiliare pentru 
transporturi 

  Lei 9.795,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Lei 0,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Lei 2.773.882,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Lei 65.560,00 
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2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Lei 203.515,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Lei 540.102,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Lei 1.625.432,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Lei 141.147,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi 
de testări şi 
analiză tehnică 

  Lei 49.868.126,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 74 - Alte 
activităţi 
profesionale, 
stiinţifice şi tehnice 

  Lei 1.000,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 77 - Activităţi de 
închiriere şi  
leasing 

  Lei 212.192,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Lei 810.292,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Lei 38.407.023,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 
principal 
întreprinderilor 

  Lei 1.181.068,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Lei 608.262,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Lei 544.086,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Lei 602.694,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 02 - Silvicultură 
şi exploatare 
forestieră 

  Lei 620.048,00 
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2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 10 - Industria 
alimentară 

  Lei 1.739.281,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

  Lei 704.824,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 22 - Fabricarea 
produselor din 
cauciuc şi mase 
plastice 

  Lei 836.431,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 25 - Industria 
construcţiilor 
metalice şi a 
produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

  Lei 33.160.714,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor 
electronice şi 
optice 

  Lei 220.419,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

  Lei 3.557.256,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje 
şi echipamente 
n.c.a. 

  Lei 7.494.905,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea 
maşinilor şi 
echipamentelor 

  Lei 33.345.846,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 35 - Producţia şi 
furnizarea de 
energie electrică şi 
termică, gaze, apă 
caldă şi aer 
condiţionat 

  Lei 10.860,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 38 - Colectarea, 
tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor; 
activităţi de 
recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

  Lei 2.933.358,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 41 - Construcţii 
de clădiri 

  Lei 12.109.252,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 43 - Lucrări 
speciale de 
construcţii 

  Lei 269.020,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 49 - Transporturi 
terestre şi 
transporturi prin 
conducte 

  Lei 3.117.640,00 
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2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 52 - Depozitare 
şi activităţi 
auxiliare pentru 
transporturi 

  Lei 9.795,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

  Lei 0,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 56 - Restaurante 
şi alte activităţi de 
servicii de 
alimentaţie 

  Lei 2.773.882,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 60 - Activităţi de 
difuzare şi 
transmitere de 
programe 

  Lei 65.560,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 62 - Activităţi de 
servicii în 
tehnologia 
informaţiei 

  Lei 203.515,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 64 - Intermedieri 
financiare, cu 
excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de 
pensii 

  Lei 540.102,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

  Lei 1.625.432,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 69 - Activităţi 
juridice şi de 
contabilitate 

  Lei 141.147,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi 
de testări şi 
analiză tehnică 

  Lei 49.868.126,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 74 - Alte 
activităţi 
profesionale, 
stiinţifice şi tehnice 

  Lei 1.000,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 77 - Activităţi de 
închiriere şi  
leasing 

  Lei 212.192,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 80 - Activităţi de 
investigaţii şi 
protecţie 

  Lei 810.292,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 81 - Activităţi de 
peisagistică şi 
servicii pentru 
clădiri 

  Lei 38.407.023,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte 
activităţi de servicii 
prestate în 

  Lei 1.181.068,00 
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principal 
întreprinderilor 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 86 - Activităţi 
referitoare la 
sănătatea umană 

  Lei 608.262,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 90 - Activităţi de 
creaţie şi 
interpretare 
artistică 

  Lei 544.086,00 

2020 Dezvoltare 
economică 

REGIS - Cifra de afaceri a 
întreprinderilor non-comerţ 
active 

Nomenclator CAEN 
- 96 - Alte 
activităţi de servicii 

  Lei 602.694,00 

2020 Siguranţă şi 
ordine publică 

WEB3 - Infracţiuni cercetate şi 
soluţionate de poliţie (Număr) 

    Numar 338,00 

2020 Siguranţă şi 
ordine publică 

JUS105C - Persoane 
condamnate/sanctionate 
definitiv aflate in penitenciare 
(inclusiv centre de detentie si 
centre educative)  

    Numar 
persoane 

19,00 

2020 Controlul 
activităţii 
administrative 

WEB5 - Salariati din 
administratia publica locala 
(Persoane) 

    Numar 
salariati 

202,00 

2020 Controlul 
activităţii 
administrative 

WEB19 - Existenţa unei pagini 
web de sine stătătoare  

    Numar 1,00 

2020 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB24 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru asistenta 
sociala (Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru asistenta 
sociala - Asigurari 
si asistenta sociala 
- Total, din care: 
(cod indicator 
68.02) 

  Lei RON 5.875.264,00 

2020 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB24 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru asistenta 
sociala (Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru asistenta 
sociala - Asistenta 
acordata 
persoanelor în 
vârsta - cod 
indicator 68.02.04 

  Lei RON 119.632,00 

2020 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB24 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru asistenta 
sociala (Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru asistenta 
sociala - Asistenta 
sociala în caz de 
boli si invaliditati - 
cod indicator 
68.02.05 

  Lei RON 2.347.971,00 

2020 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB24 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru asistenta 
sociala (Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru asistenta 
sociala - Asistenta 
sociala pentru 
familie si copii - 
cod indicator 
68.02.06 

  Lei RON 0,00 



Strategia Energetica a Orașului Rovinari Județul Gorj  
Perioada 2021 – 2027 

 

453 
 

2020 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB24 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru asistenta 
sociala (Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru asistenta 
sociala - Ajutoare 
pentru locuinte - 
cod indicator 
68.02.10 

  Lei RON 0,00 

2020 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB24 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru asistenta 
sociala (Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru asistenta 
sociala - Crese - 
cod indicator 
68.02.11 

  Lei RON 632.822,00 

2020 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB24 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru asistenta 
sociala (Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru asistenta 
sociala - Unitati de 
asistenta medico-
sociale - cod 
indicator 68.02.12 

  Lei RON 0,00 

2020 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB24 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru asistenta 
sociala (Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru asistenta 
sociala - 
Prevenirea 
excluderii sociale - 
cod indicator 
68.02.15 

  Lei RON 290,00 

2020 Calitatea vieţii 
şi asistenţa 
socială 

WEB24 - Cheltuieli finantate de 
la bugetul local pentru asistenta 
sociala (Lei) - an start 2018 

Cheltuieli finantate 
de la bugetul local 
pentru asistenta 
sociala - Alte 
cheltuieli in 
domeniul 
asigurarilor si 
asistentei sociale - 
cod indicator 
68.02.50 

  Lei RON 2.774.549,00 

2020 Finante locale WEB13 - Cheltuieli totale 
(execuţia bugetului local) (Lei) 

    Lei RON 45.061.649,00 

2020 Finante locale WEB14 - Venituri proprii 
obţinute la nivel local (Lei) 

    Lei RON 12.563.243,00 

2020 Finante locale WEB15 - Cheltuieli totale cu 
investiţiile de la bugetul local 
(Lei) 

    Lei RON 3.389.162,00 

2020 Finante locale WEB16 - Veniturile proprii 
previzionate ale bugetului la 
nivel local (Lei) 

    Lei RON 47.903.750,00 

2020 Finante locale WEB20 - Venituri totale la 
bugetul local (Lei) 

    Lei RON 46.334.951,00 
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3.7.2.1. Analiza sectoriala - Sectorul agricultura silvicultura  

INDICATOR CRITERIU CRITERIU2 UM 
VAL INDICATOR 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Total 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 
2.632,00 2.632,00 2.632,00 2.632,00 2.632,00 2.632,00 2.632,00 2.653,00 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Agricola 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 
372,00 383,00 383,00 383,00 400,00 400,00 400,00 398,00 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Arabila 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 
224,00 240,00 300,00 240,00 250,00 250,00 250,00 216,00 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Total 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 

FN FN FN 2.030,00 367,00 367,00 367,00 402,00 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Agricola 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 

FN FN FN 260,00 260,00 260,00 260,00 238,00 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Arabila 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 

FN FN FN 231,00 231,00 231,00 231,00 207,00 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Pasuni 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 
14,00 74,00 14,00 74,00 84,00 84,00 84,00 85,00 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Pasuni 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 

      14,00 14,00 14,00 14,00 15,00 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Finete 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 
87,00 25,00 25,00 25,00 31,00 31,00 31,00 54,00 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Finete 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 

      6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
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AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Vii si 
pepiniere viticole 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 

10,00 7,00 7,00 FN FN FN FN FN 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Livezi si 
pepiniere pomicole 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 

37,00 37,00 37,00 37,00 28,00 28,00 28,00 35,00 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Livezi si 
pepiniere pomicole 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 

FN FN FN 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Vii si 
pepiniere viticole 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 

FN FN FN 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Vii si 
pepiniere viticole 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 

FN FN FN 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Terenuri 
neagricole total 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 

FN FN FN 2.249,00 2.232,00 2.232,00 2.232,00 2.255,00 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Terenuri 
neagricole total 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 

FN FN FN 1.770,00 107,00 107,00 107,00 164,00 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Paduri si 
alta vegetatie 
forestiera 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 

FN FN FN 301,00 301,00 301,00 301,00 262,00 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Paduri si 
alta vegetatie 
forestiera 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 

FN FN FN 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Ocupata 
cu ape, balti 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 

FN FN FN 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 
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AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Ocupata 
cu ape, balti 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 

FN FN FN 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Ocupata 
cu constructii 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 

FN FN FN 1.443,00 1.441,00 1.441,00 1.441,00 1.486,00 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Ocupata 
cu constructii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 

FN FN FN 1.360,00 77,00 77,00 77,00 107,00 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Cai de 
comunicatii si cai 
ferate 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 

FN FN FN 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Terenuri 
degradate si 
neproductive 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Hectare 

FN FN FN 350,00 335,00 335,00 335,00 352,00 

AGR101B - Suprafaţa fondului 
funciar după modul de folosinţă, pe 
forme de proprietate 

Mod de folosinta 
pentru suprafata 
agricola - Terenuri 
degradate si 
neproductive 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privata 

Hectare 

FN FN FN 350,00 27,00 27,00 27,00 52,00 
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3.7.2.2. Analiza sectoriala - Sectorul Deșeuri si protecția mediului perioada 2014 -2020  
 

INDICATOR CRITERIU UM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

WEB6 - Cantitatea 
colectată  de deşeuri 
menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de deseuri menajere 
si asimilabile - Deşeuri 
menajere de la populaţie, în 
amestec 

Kilograme 1.357.140,00 1.622.900,00 2.091,00 814.780,00 215.849,00 2.069.870,00 FN 

WEB6 - Cantitatea 
colectată  de deşeuri 
menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de deseuri menajere 
si asimilabile - Deşeuri 
menajere şi asimilabile din 
unităţile economice, comerţ, 
instituţii, unităţi sanitare, în 
amestec 

Kilograme 1.200.060,00  71.368,00 1.252.970,00  0,00 FN 

WEB6 - Cantitatea 
colectată  de deşeuri 
menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de deseuri menajere 
si asimilabile - Deşeuri 
menajere şi asimilabile 
colectate separat (cu excepţia 
deşeurilor din construcţii şi 
demolări) - Total 

Kilograme 78.670,00 53.370,00 44.368,00 912.936,00 1.223.892,00 134.280,00 FN 

WEB6 - Cantitatea 
colectată  de deşeuri 
menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de deseuri menajere 
si asimilabile - Deşeuri 
menajere şi asimilabile 
colectate separat (cu excepţia 
deşeurilor din construcţii şi 
demolări) - Hârtie, carton 

Kilograme 36.180,00 18.560,00 2.996,00 46.167,00 483.014,00 41.220,00 FN 

WEB6 - Cantitatea 
colectată  de deşeuri 
menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de deseuri menajere 
si asimilabile - Deşeuri 
menajere şi asimilabile 
colectate separat (cu excepţia 
deşeurilor din construcţii şi 
demolări) - Sticlă 

Kilograme 0,00  0,00 11.640,00 187.862,00 40.380,00 FN 



Strategia Energetica a Orașului Rovinari Județul Gorj  
Perioada 2021 – 2027 

 

459 
 

WEB6 - Cantitatea 
colectată  de deşeuri 
menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de deseuri menajere 
si asimilabile - Deşeuri 
menajere şi asimilabile 
colectate separat (cu excepţia 
deşeurilor din construcţii şi 
demolări) - Metale 

Kilograme 990,00 1.630,00 1.320,00 2.030,00 242.000,00 2.600,00 FN 

WEB6 - Cantitatea 
colectată  de deşeuri 
menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de deseuri menajere 
si asimilabile - Deşeuri 
menajere şi asimilabile 
colectate separat (cu excepţia 
deşeurilor din construcţii şi 
demolări) - Plastic 

Kilograme 41.500,00 33.180,00 40.052,00 54.099,00 311.016,00 50.080,00 FN 

WEB8 - Cheltuieli curente 
din bugetul local pentru 
protecţia mediului (Lei) 

  
Lei RON  1.476.460,00 FN 2.263.229,00 3.792.378,00 1.930.481,00 FN 

WEB9 - Investiţii din 
bugetul local pentru 
protecţia mediului (Lei) 

  
Lei RON  0,00 FN 2.263.229,00 1.306.778,00 832.472,00 FN 
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3.7.2.3. Analiza sectoriala - Sectorul Forța de munca –(2014 - 2020 ) 

Indicator Criteriu UN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
FOM104D - Număr mediu de salariati   Nr. 

Pers. 
6.640 6.355 5.622 5.780 5.968 6.298 6.267 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 01 - Agricultură, 
vânătoare şi servicii anexe 

Nr. 
Pers. 

0 

2 0 0 0 0 0 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

Nr. 
Pers. 

2 3 4 4 4 4 4 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 10 - Industria 
alimentară 

Nr. 
Pers. 

29 34 24 12 16 17 22 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 14 - Fabricarea 
articolelor de îmbrăcăminte 

Nr. 
Pers. 

13 14 13 15 14 15 12 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 22 - Fabricarea 
produselor din cauciuc şi mase plastice 

Nr. 
Pers. 

4 1 0 1 1 1 15 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 23 - Fabricarea altor 
produse din minerale nemetalice 

Nr. 
Pers. 

0 0 0 0 0 0 0 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 25 - Industria 
construcţiilor metalice şi a produselor din 
metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 

Nr. 
Pers. 

292 262 239 114 188 184 211 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a produselor electronice 
şi optice 

Nr. 
Pers. 

18 6 7 5 

  

0 0 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 27 - Fabricarea 
echipamentelor electrice 

Nr. 
Pers. 

78 41 21 9 13 15 19 
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REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 

Nr. 
Pers. 

50 38 44 38 47 54 46 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

Nr. 
Pers. 

4 5 4 3 4 0 0 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 33 - Repararea, 
întreţinerea şi instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

Nr. 
Pers. 

104 135 130 140 148 161 150 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 35 - Producţia şi 
furnizarea de energie electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer condiţionat 

Nr. 
Pers. 

0 

  

0 0 0 

  

0 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia apei 

Nr. 
Pers. 

97 93 106 104 0 

0 

0 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi 
de recuperare a materialelor  reciclabile 

Nr. 
Pers. 

5 3 0 1 77 58 57 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 41 - Construcţii de 
clădiri 

Nr. 
Pers. 

145 153 100 131 136 157 148 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 42 - Lucrări de geniu 
civil 

Nr. 
Pers. 

0 1 0 0 

  

3 0 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

Nr. 
Pers. 

20 499 3 9 6 8 5 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi 
repararea autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

Nr. 
Pers. 

14 16 16 16 19 24 26 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia comerţului cu 
autovehicule şi motociclete 

Nr. 
Pers. 

25 26 33 48 47 48 52 
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REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi 
motocicletelor 

Nr. 
Pers. 

164 197 177 168 147 141 133 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 49 - Transporturi 
terestre şi transporturi prin conducte 

Nr. 
Pers. 

29 24 25 25 29 30 27 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 52 - Depozitare şi 
activităţi auxiliare pentru transporturi 

Nr. 
Pers. 

0 

  

1 0 0 0 0 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

Nr. 
Pers. 

2 2 0 0 0 1 2 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 56 - Restaurante şi 
alte activităţi de servicii de alimentaţie 

Nr. 
Pers. 

36 31 31 37 19 30 30 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 60 - Activităţi de 
difuzare şi transmitere de programe 

Nr. 
Pers. 

10 8 7 8 6 7 6 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia informaţiei 

Nr. 
Pers. 

7 10 7 7 5 5 3 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 63 - Activităţi de 
servicii informatice 

Nr. 
Pers. 

0 0 0 0 6 5 0 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 64 - Intermedieri 
financiare, cu excepţia activităţilor de 
asigurări şi ale fondurilor de pensii 

Nr. 
Pers. 

28 26 17 10 7 4 3 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

Nr. 
Pers. 

18 16 6 2 7 6 5 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

Nr. 
Pers. 

2 3 3 2 2 2 2 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 71 - Activităţi de 
arhitectură şi inginerie; activităţi de testări 
şi analiză tehnică 

Nr. 
Pers. 

0 0 35 219 472 804 748 
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REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 74 - Alte activităţi 
profesionale, stiinţifice şi tehnice 

Nr. 
Pers. 

0 0 0 0 21 0 0 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 77 - Activităţi de 
închiriere şi  leasing 

Nr. 
Pers. 

0 0 0 0 1.114 4 3 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 80 - Activităţi de 
investigaţii şi protecţie 

Nr. 
Pers. 

0 0 0 0 32 22 25 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii pentru clădiri 

Nr. 
Pers. 

1.473 1.416 898 980 0 1.056 1.079 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în principal 
întreprinderilor 

Nr. 
Pers. 

13 14 10 14 0 34 45 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 86 - Activităţi 
referitoare la sănătatea umană 

Nr. 
Pers. 

2 8 10 11 10 10 9 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 90 - Activităţi de 
creaţie şi interpretare artistică 

Nr. 
Pers. 

3 5 6 1 1 3 2 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 93 - Activităţi 
spotive, recreative şi distractive 

Nr. 
Pers. 

0 0 0 0 0 0 0 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 92 - Activităţi de 
jocuri de noroc şi pariuri 

Nr. 
Pers. 

0 0 0 0 0 0 0 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 96 - Alte activităţi de 
servicii 

Nr. 
Pers. 

17 13 15 15 16 14 14 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 10 - Industria 
alimentară 

Nr. 
Pers. 

29 34 24 12 16 17 22 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 14 - Fabricarea 
articolelor de îmbrăcăminte 

Nr. 
Pers. 

13 14 13 15 14 15 12 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 22 - Fabricarea 
produselor din cauciuc şi mase plastice 

Nr. 
Pers. 

4 1 0 1 1 1 15 



Strategia Energetica a Orașului Rovinari Județul Gorj  
Perioada 2021 – 2027 

 

464 
 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 23 - Fabricarea altor 
produse din minerale nemetalice 

Nr. 
Pers. 

0 Numar 
persoane 

0 0 0 0 0 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 25 - Industria 
construcţiilor metalice şi a produselor din 
metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 

Nr. 
Pers. 

292 262 239 114 188 184 211 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a produselor electronice 
şi optice 

Nr. 
Pers. 

18 6 7 5 0 0 0 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 27 - Fabricarea 
echipamentelor electrice 

Nr. 
Pers. 

78 41 21 9 13 15 19 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 

Nr. 
Pers. 

50 38 44 38 47 54 46 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

Nr. 
Pers. 

4 5 4 3 4 0 0 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 33 - Repararea, 
întreţinerea şi instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

Nr. 
Pers. 

104 135 130 140 148 161 150 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 35 - Producţia şi 
furnizarea de energie electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer condiţionat 

Nr. 
Pers. 

97 0 0 0 0 

0 

0 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia apei 

Nr. 
Pers. 

0 93 106 104 0 

0 

0 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi 
de recuperare a materialelor  reciclabile 

Nr. 
Pers. 

5 3 0 1 77 58 57 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 41 - Construcţii de 
clădiri 

Nr. 
Pers. 

145 153 100 131 136 157 148 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 42 - Lucrări de geniu 
civil 

Nr. 
Pers. 

0 1 

  

0 0 3 0 
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REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

Nr. 
Pers. 

20 499 3 9 6 8 5 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi 
repararea autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

Nr. 
Pers. 

14 16 16 16 19 24 26 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia comerţului cu 
autovehicule şi motociclete 

Nr. 
Pers. 

25 26 33 48 47 48 52 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi 
motocicletelor 

Nr. 
Pers. 

164 197 177 168 147 141 133 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 49 - Transporturi 
terestre şi transporturi prin conducte 

Nr. 
Pers. 

29 24 25 25 29 30 27 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 52 - Depozitare şi 
activităţi auxiliare pentru transporturi 

Nr. 
Pers. 

0 0 

    

0 

0 

0 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

Nr. 
Pers. 

2 2 1 

  

0 1 2 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 56 - Restaurante şi 
alte activităţi de servicii de alimentaţie 

Nr. 
Pers. 

36 31 31 37 19 30 30 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 60 - Activităţi de 
difuzare şi transmitere de programe 

Nr. 
Pers. 

10 8 7 8 6 7 6 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia informaţiei 

Nr. 
Pers. 

7 10 7 7 5 5 3 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 63 - Activităţi de 
servicii informatice 

Nr. 
Pers. 

0 0 0 

  

6 

5 

0 
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REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 64 - Intermedieri 
financiare, cu excepţia activităţilor de 
asigurări şi ale fondurilor de pensii 

Nr. 
Pers. 

28 26 17 10 7 4 3 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

Nr. 
Pers. 

18 16 6 2 7 6 5 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

Nr. 
Pers. 

2 3 3 2 2 2 2 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 71 - Activităţi de 
arhitectură şi inginerie; activităţi de testări 
şi analiză tehnică 

Nr. 
Pers. 

0 0 35 219 472 804 748 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 74 - Alte activităţi 
profesionale, stiinţifice şi tehnice 

Nr. 
Pers. 

0 0 0 

  

0 

0 

0 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 77 - Activităţi de 
închiriere şi  leasing 

Nr. 
Pers. 

0 0 0 

  

0 4 3 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 80 - Activităţi de 
investigaţii şi protecţie 

Nr. 
Pers. 

0 0 0 

  

21 22 25 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii pentru clădiri 

Nr. 
Pers. 

1.473 1.416 898 980 1.114 1.056 1.079 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în principal 
întreprinderilor 

Nr. 
Pers. 

13 14 10 14 32 34 45 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 86 - Activităţi 
referitoare la sănătatea umană 

Nr. 
Pers. 

2 8 10 11 10 10 9 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 90 - Activităţi de 
creaţie şi interpretare artistică 

Nr. 
Pers. 

3 5 6 1 1 3 2 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 93 - Activităţi 
spotive, recreative şi distractive 

Nr. 
Pers. 

0 0 0 

0 

0 0 0 
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REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-agricole active 

Nomenclator CAEN - 96 - Alte activităţi de 
servicii 

Nr. 
Pers. 

17 13 15 15 16 14 14 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 01 - Agricultură, 
vânătoare şi servicii anexe 

Nr. 
Pers. 

0 2 0 0 0 0 0 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

Nr. 
Pers. 

2 3 4 4 4 4 4 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 10 - Industria 
alimentară 

Nr. 
Pers. 

29 34 24 12 16 17 22 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 14 - Fabricarea 
articolelor de îmbrăcăminte 

Nr. 
Pers. 

13 14 13 15 14 15 12 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 22 - Fabricarea 
produselor din cauciuc şi mase plastice 

Nr. 
Pers. 

4 1 0 1 1 1 15 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 25 - Industria 
construcţiilor metalice şi a produselor din 
metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 

Nr. 
Pers. 

292 262 239 114 188 184 211 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a produselor electronice 
şi optice 

Nr. 
Pers. 

18 6 7 5 0 

0 

0 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 27 - Fabricarea 
echipamentelor electrice 

Nr. 
Pers. 

78 41 21 9 13 15 19 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 

Nr. 
Pers. 

50 38 44 38 47 54 46 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

Nr. 
Pers. 

4 5 4 3 0 0 0 
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REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 33 - Repararea, 
întreţinerea şi instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

Nr. 
Pers. 

104 135 130 140 148 161 150 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 36 - Captarea, 
tratarea şi distribuţia apei 

Nr. 
Pers. 

97 93 106 

0 

0 0 0 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 35 - Producţia şi 
furnizarea de energie electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer condiţionat 

Nr. 
Pers. 

0 0 0 

0 

0 

  

0 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi 
de recuperare a materialelor  reciclabile 

Nr. 
Pers. 

5 3 0 1 77 58 57 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 41 - Construcţii de 
clădiri 

Nr. 
Pers. 

145 153 100 131 136 157 148 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 42 - Lucrări de geniu 
civil 

Nr. 
Pers. 

0 1 0 

0 

0 

3 

0 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

Nr. 
Pers. 

20 499 3 9 6 8 5 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 49 - Transporturi 
terestre şi transporturi prin conducte 

Nr. 
Pers. 

29 24 25 25 29 30 27 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 52 - Depozitare şi 
activităţi auxiliare pentru transporturi 

Nr. 
Pers. 

0 0 0 0 0 

0 

0 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 53 - Activităţi de 
poştă şi de curier 

Nr. 
Pers. 

2 2 1 0 0 1 2 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 56 - Restaurante şi 
alte activităţi de servicii de alimentaţie 

Nr. 
Pers. 

36 31 31 37 19 30 30 
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REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 60 - Activităţi de 
difuzare şi transmitere de programe 

Nr. 
Pers. 

10 8 7 8 6 7 6 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia informaţiei 

Nr. 
Pers. 

7 10 7 7 5 5 3 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 63 - Activităţi de 
servicii informatice 

Nr. 
Pers. 

0 0 0 

0 

6 5 FN 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 64 - Intermedieri 
financiare, cu excepţia activităţilor de 
asigurări şi ale fondurilor de pensii 

Nr. 
Pers. 

28 26 17 10 7 4 3 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 68 - Tranzacţii 
imobiliare 

Nr. 
Pers. 

18 16 6 2 7 6 5 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

Nr. 
Pers. 

2 3 3 2 2 2 2 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 71 - Activităţi de 
arhitectură şi inginerie; activităţi de testări 
şi analiză tehnică 

Nr. 
Pers. 

0 0 35 219 472 804 748 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 74 - Alte activităţi 
profesionale, stiinţifice şi tehnice 

Nr. 
Pers. 

0 0 0 

0 

0 4 0 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 77 - Activităţi de 
închiriere şi  leasing 

Nr. 
Pers. 

0 0 0 
0 

0 22 3 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 80 - Activităţi de 
investigaţii şi protecţie 

Nr. 
Pers. 

0 0 0 

0 

21 1.056 25 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii pentru clădiri 

Nr. 
Pers. 

1.473 1.416 898 980 1.114 

  

1.079 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în principal 
întreprinderilor 

Nr. 
Pers. 

13 14 10 14 32 34 45 
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REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 86 - Activităţi 
referitoare la sănătatea umană 

Nr. 
Pers. 

2 8 10 11 10 10 9 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 90 - Activităţi de 
creaţie şi interpretare artistică 

Nr. 
Pers. 

3 5 6 1 1 3 2 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 93 - Activităţi 
spotive, recreative şi distractive 

Nr. 
Pers. 

0 0 0 

0 

0 0 0 

REGIS - Numărul mediu de salariaţi din 
întreprinderi non-comerţ active 

Nomenclator CAEN - 96 - Alte activităţi de 
servicii 

Nr. 
Pers. 

17 13 15 15 16 14 14 

SOM101E - Someri înregistrati la sfârsitul 
anului, pe sexe 

Sex - Total Nr. 
Pers. 

367 317 485 360 180 101 138 

SOM101E - Someri înregistrati la sfârsitul 
anului, pe sexe 

Sex - Masculin Nr. 
Pers. 

188 174 265 105 82 44 71 

SOM101E - Someri înregistrati la sfârsitul 
anului, pe sexe 

Sex - Feminin Nr. 
Pers. 

179 143 220 255 98 57 67 

SOM101F - Ponderea somerilor 
înregistrati la sfârsitul anului în totalul 
resurselor de munca, pe sexe 

Sex - Total Proc. 3,50 3,00 4,70 3,50 1,80 1,00 1,40 

SOM101F - Ponderea somerilor 
înregistrati la sfârsitul anului în totalul 
resurselor de munca, pe sexe 

Sex - Masculin Proc. 3,60 3,30 5,10 2,10 1,60 0,90 1,50 

SOM101F - Ponderea somerilor 
înregistrati la sfârsitul anului în totalul 
resurselor de munca, pe sexe 

Sex - Feminin Proc. 3,40 2,70 4,30 5,00 1,90 1,10 1,40 
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3.7.2.4. Analiza sectoriala - Sectorul Echipare teritoriala 
Indicator Criteriu UN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
GOS102A - Suprafata intravilana a 
municipiilor si oraselor 

  Hectare 446 446 446 446 446 448 448 

GOS103A - Suprafaţa spaţiilor verzi 
(municipii şi oraşe) 

  Hectare 4 4 4 4 4 4 4 

GOS104A - Lungimea străzilor 
orăşeneşti 

  Kilometri 29 29 29 29 29 29 29 

GOS105A - Lungimea străzilor 
orăşeneşti modernizate 

  Kilometri 25 25 25 25 26 26 26 

GOS106B - Lungimea totală a 
reţelei simple de distribuţie a apei 
potabile 

  Kilometri 34 34 34 34 34 26 26 

GOS107A - Capacitatea instalaţiilor 
de producere a apei potabile 

  Metri cubi 
pe zi 

2.225 2.225 2.225 2.225 2.643 2.643 2.643 

GOS108A - Cantitatea de apă 
potabilă distribuită consumatorilor  

Destinatia apei 
distribuite - Total 

Mii metri 
cubi 

526 551 576 589 205 360 369 

GOS108A - Cantitatea de apă 
potabilă distribuită consumatorilor  

Destinatia apei 
distribuite - Din 
care: pentru uz 
casnic 

Mii metri 
cubi 

392 414 439 448 161 282 295 

GOS110A - Lungimea totală simplă 
a conductelor de canalizare 

  Kilometri 14 14 14 14 14 14 14 

GOS116A - Lungimea totală a 
conductelor de distribuţie a gazelor 

  Kilometri 24 24 24 24 24 24 24 

GOS118A - Gaze naturale 
distribuite, după destinaţie 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite - 
Total 

Mii metri 
cubi 

8.817 4.194 3.782 3.751 3.834 3.731 3.980 

GOS118A - Gaze naturale 
distribuite, după destinaţie 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite - 
Din care: pentru uz 
casnic 

Mii metri 
cubi 

2.522 2.458 2.533 2.559 2.587 2.543 2.901 

LOC101B - Locuinţe existente la 
sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de 
proprietate - Total 

Numar 5.095 5.095 5.095 5.095 5.133 5.135 5.135 

LOC101B - Locuinţe existente la 
sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate publica 

Numar 410 410 410 410 448 448 448 

LOC101B - Locuinţe existente la 
sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate privata 

Numar 4.685 4.685 4.685 4.685 4.685 4.687 4.687 
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LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de 
proprietate - Total 

Metri 
patrati arie 
desfasurata 

202.293 202.293 202.293 202.293 203.841 204.015 204.015 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate publica 

Metri 
patrati arie 
desfasurata 

11.810 11.810 11.810 11.810 13.358 13.358 13.358 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă 
existentă la sfârşitul anului, pe 
forme de proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate privata 

Metri 
patrati arie 
desfasurata 

190.483 190.483 190.483 190.483 190.483 190.657 190.657 

WEB21 - Autoturisme – persoane 
fizice (Număr) 

  Numar 2.580 2.595 2.901 817 3.076 3.368 3.768 
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3.8. Oportunități de finanțare 
Scurta prezentare a pachetului financiar 2021 2027 
 
Conform prevederilor Acordului de Parteneriat transmis in forma sa finala in data de 
29 iunie 2022, către Comisia Uniunii Europene si aprobata prin  Decizia de punere în 
aplicare a Comisiei Europene din 25.7.2022 - de aprobare a acordului de parteneriat 
cu România – pentru Romania in perioada 2001–2007  au fost aprobate următoarele 
programe de finanțare: 

-  Programul Operațional Asistență Tehnică 2021–2027 – transmis de 
Romania către Comisia Europeană in forma sa finala in data de 14 iulie 2022, 
si aprobata de Comisia Europeană prin decizia de aprobare nr. C(2022) 6130 
- 22 august 2022 

- Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 – 
transmis Comisiei Europene, in forma sa finala,  in data de 31 mai 2022; 

- Programul Operațional Transport 2021 – 2027 – transmis Comisiei 
Europene, in forma sa finala,  in data de 3 iunie 2022 

- Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021–2027 – transmis Comisiei 
Europene, in forma sa finala,  in data de 8 iunie 2022 

- Programul Operațional Educație și Ocupare 2021–2027 – transmis Comisiei 
Europene, in forma sa finala,  in data de 9 iunie 2022 

- Programul Operațional Sănătate – transmis Comisiei Europene, in forma sa 
finala,  in data de 30 iunie 2022 

- Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente 
Financiare –  transmis Comisiei Europene, in forma sa finala,  in data de 30 
iunie 2022 

- Programul Operațional Tranziția Justă – transmis Comisiei Europene, in 
forma sa finala,  in data de 22 iunie 2022 

- Programul Regional Sud-Vest Oltenia - transmis Comisiei Europene, in 
forma sa finala,  in data de 22 iunie 2022  si aprobat de Comisia Europeană 
prin decizia de aprobare nr. C(2022) 7441/14.10.2022 

In afara acestor programe, in domeniul agricol  România negociază: 
- Panul National Strategic 2023 -2027 (fost SAPARD in perioada 2000-2006  

fost PNDR 2007-2013  actual PNDR 2014-2020 cu prelungire până in 2023 )  - 
transmis Comisiei Europene in ultima forma in data de 18 octombrie 2022 

 
In prezentul Material am prezentat oportunitățile de ființare care se aplică autorităților 
locale din mediul urban/ rural prin :  

- Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027; 
- Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027. 

 
Deși pentru județul Gorj  se va aplica  in acesta perioada Programul Operațional 
Tranziția Justă, datorita faptului ca in prezent au apărut modificări majore cu privire 
la  Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2021 pentru aprobarea Planului național integrat în 
domeniul energiei și schimbărilor climatice 2021—2030 – in ceea ce privește 
termenele de închidere a zonelor miniere si la trecerea la producția energiei electrice 
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din surse nepoluante, nu am abordată in acesta prezentare acest program de finanțare 
deoarece o discuție cu privire la termenele si sumele sale de aplicare se poate dovedi 
in prezent redundanta.   
 
De asemenea nu am prezentat PNRR-ul deoarece acest program se renegociază in 
prezent .  
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PR OSR 1 - Creșterea capacității de CDI(Cercetare, dezvoltare și inovare) 
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 PR OSR 1 - Creșterea capacității de CDI(Cercetare, dezvoltare și inovare) si a competitivității întreprinderilor 
 PR OSR 1.1. - Creșterea capacității de CDI(Cercetare, dezvoltare și inovare)  
 -Sprijinirea activităților de CDI pentru IMM, prin facilitarea accesului acestora la structuri CDI și consolidarea legăturilor cu piața;  
 -Dezvoltarea capacitații de CDI in IMM, inclusiv prin transfer tehnologic;  
 -Dezvoltarea competențelor pentru susținerea durabilă a performanței economice în sectoarele de specializare inteligentă  
 PR OSR 1.2. - Creșterea capacității de si a competitivității întreprinderilor  
 -Sprijinirea investițiilor productive, care sa îmbunătățească performanța microîntreprinderilor si IMM- urilor, să le crească reziliența și 

să le faciliteze tranziția către o creștere inteligentă si imbunatatirea competitivității; 
 

 -Dezvoltarea competențelor pentru angajați;  
 -Sprijinirea infrastructurilor de afaceri, care să asigure sprijin IMM-urilor și să le faciliteze integrarea în ecosistemul antreprenorial.  
 Toate actiunile sprijiite in cadrul acestei prioritati vor viza domeniile RIS 3.Pentru a contribui la cresterea potentialului de CI 

al regiunii, in Strategia Regionala de Specializare Inteligenta SVO (aprobata in 01.10.2021) au fost selectate 5 domenii de 
specializare inteligenta in care regiunea are avantaje competitive si care ar putea contribui la o dezvoltare accelerata 
prin inovare: Sisteme de transport, Inginerie industriala și materiale, Agroalimentar, ITC si Digitalizare, Industrii 
creative si 2 domenii orizontale: Economia verde si Economia circulara. In plus, contextul generat de pandemie si de 
criza energetica determina necesitatea dezvoltarii de solutii alternative la tehnologiile existente. 

PR OSR 1 – INERVENTII ( PROGRAME DE FINANTARE) 
PR OSR.1. – Intervenția 1 : Infrastructuri de cercetare, inovare si transfer tehnologic in folosul întreprinderilor 
 Intervenția are  ca scop creșterea investițiilor în CD in folosul întreprinderilor, încurajarea inovarii în scopul creşterii performanței, 

rezilienței și transformării inteligente și sustenabile a întreprinderilor, ținând seama de tendințele și provocările tehnologice și 
societale. Interventiile in infrastructurile de CDI si TT vor include parteneriate intre mediul universitar / academic / autoritatile 
publice locale, si vor putea include achiziționarea de echipamente sau tehnologii pentru a dezvolta produse și servicii inovatoare, 
care vor putea fi accesate de IMM-uri sau vor putea fi folosite pentru a genera inovare în folosul IMM-urilor, pe baza nevoile 
intreprinderilor identificate in domeniile RIS3, acestea din urma fiind beneficiarii finali ai infrastructurilor de CDI si TT finantate. 
Proiectele vor fi prioritizate printr-un mecanism de descoperire antreprenoriala, pe baza nevoilor sectorului de afaceri sau a 
provocarilor societale. Interventiile vor include obligatoriu si activitati de cercetare si inovare in folosul intreprinderilor. 
Tipuri de activitati orientative: 

- Dezvoltarea de noi departamente de CD (laboratoare/centre de CD etc.) în cadrul infrastructurilor de CDI si transfer 
tehnologic, însoțită obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare; 

- Achiziția de echipamente și instrumente de cercetare în cadrul infrastructurilor de CDI si transfer tehnologic; 



Strategia Energetica a Orașului Rovinari Județul Gorj  
Perioada 2021 – 2027 

 

477 
 

- Activități de cercetare și inovare în centre publice de cercetare, în învățământul superior și în centre de competențe, in 
folosul intreprinderilor; 

Principalele grupuri țintă vizate sunt: 
- micro-intreprinderi, IMM, intreprinderi mari, doar dacă cooperează cu IMM-uri în activități de CDI; entitati de transfer 

tehnologic, parcuri stiintifice si tehnologice, universitati, entitati de cercetare, parteneriate, organizații CDI, autoritati 
publice; 

- cercetătorii, studentii, doctoranzi și salariați implicați în activitățile de cercetare-dezvoltare. 
 
Instrumentul financiar  

- Pentru interventia Infrastructuri de cercetare, inovare si transfer tehnologic, forma de finantare va fi sub forma de grant. 
Serviciile de sprijin și activitățile de cooperare care nu vor fi legate de o investiție comercială specifică, ci vor extinde 
capacitatea generală. 

 
PR OSR.1. – Intervenția 2 : Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare 
 Acest tip de interventie are ca scop încurajarea investițiilor private în CDI in domeniile identificate in RIS 3, creșterea numărului 

de întreprinderi care urmăresc introducerea inovării în activitatea proprie prin proiecte care dezvoltă produse şi/sau procese sau 
tehnologii noi sau substanţial îmbunătăţite, în scopul producţiei şi comercializării, bazate pe rezultate de cercetare. 
Finantarea va acoperi activitatea de cercetare și dezvoltare,de pre-implementare și de punere în aplicare, pentru dezvoltarea 
de tehnologii (intern sau extern) care nu au fost încă utilizate în activități economice. Această acțiune se adresează 
întreprinderilor din domeniile RIS3 regional care isi doresc sa dezvolte capacitatea interna de CDI. Se incurajeaza valorificarea 
unor rezultate de cercetare-dezvoltare, pentru dezvoltarea de procese, produse, tehnologii sau servicii. 
În cadrul acestui tip de intervenții, investițiile productive în alte întreprinderi decât IMM-urile pot beneficia de sprijin atunci când 
implică o cooperare cu IMM-uri pentru activități de cercetare și inovare. 
Tipuri de activitati orientative: 

- Dezvoltarea infrastructurilor proprii de CDI ale întreprinderilor, sprijinirea activităților de inovare (inclusiv inovare de proces 
și organizațională) aferente domeniilor de specializare inteligentă la nivel regional (abordare pe lanțul valoric al inovării – 
activități CDI, valorizare produse/servicii) inclusiv etapa de lansare în piață; 

- Activități de cercetare aplicată și inovare, inclusiv cercetare industrială, dezvoltare experimentală și studii de fezabilitate, 
având ca obiectiv principal punerea pe piață a unor produse și servicii inovatoare; 
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Principalele grupuri țintă vizate sunt: 

- micro-intreprinderi, IMM, intreprinderi mari, doar dacă cooperează cu IMM-uri în activități de CDI; entitati de transfer 
tehnologic, parcuri stiintifice si tehnologice, universitati, entitati de cercetare, parteneriate, organizații CDI, autoritati 
publice; 

- cercetătorii, studentii, doctoranzi și salariați implicați în activitățile de cercetare-dezvoltare. 
Instrumentul financiar  

- Pentru stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare , forma de finantare va fi sub forma de grant. Numărul scazut de 
întreprinderi inovatoare necesita investiții semnificative, cu o intensitate a grantului in functie de legislatie. 

 
PR OSR.1. – Intervenția 3 : Cooperare intre intreprinderi si entitati de CDI in domeniile RIS 3 
 Această acţiune urmărește să încurajeze interacțiunea intre intreprinderi si entitati de cercetare, in baza unor cecuri de 

inovare . Obiectivul interventiei este incurajarea IMM-urilor de a investi în activităţi de cercetare-dezvoltare care să 
conducă la lansarea de produse şi servicii inovative si dezvoltarea de colaborari între IMM-uri şi entitati de cercetare. 
Cecurile de inovare trebuie să rezolve probleme CDI punctuale ale IMM-urilor, care nu pot fi rezolvate intern și care 
necesita o abordare cu potenţial real pentru noi produse /servicii cu impact în piață. 
Tipuri de activitati orientative: 

- Cercetare-dezvoltare industrială, studii cu scopul introducerii în fabricație; 
- Realizare şi testare modele experimentale, concepere şi testare produse în vederea introducerii în fabricație 
- Evaluare şi audit tehnologic; 
- Certificare produs, teste, măsurători, analize de laborator; 
- Asistenţă la aplicarea unor rezultate ale cercetării; 
- Asistenţă pentru drepturile de proprietate industrială; 
- Consultanţă pentru brevetare. 

 
Principalele grupuri țintă vizate sunt: 

- micro-intreprinderi, IMM, intreprinderi mari, doar dacă cooperează cu IMM-uri în activități de CDI; entitati de transfer 
tehnologic, parcuri stiintifice si tehnologice, universitati, entitati de cercetare, parteneriate, organizații CDI, autoritati 
publice; 

- cercetătorii, studentii, doctoranzi și salariați implicați în activitățile de cercetare-dezvoltare. 
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Instrumentul financiar  
- Pentru Cooperare intre intreprinderi si entitati de CDI in domeniile RIS 3, forma de finantare va fi sub forma de 

grant. Utilizarea granturilor este justificata de gradul ridicat de risc si incertitudine al activitatilor de cercetare si de 
obiectivul de a implica tot mai multe intreprinderi in aceste activitati. 

 
PR OSR.1. – Intervenția 4 : Transfer tehnologic si inovare 
 Obiectivul interventiei este implementarea unui transfer tehnologic, facilitarea valorificării comerciale și industriale a 

inovațiilor de către companii. Acest tip de proiecte presupune existenta unui rezultat de cercetare sau o tehnologie care 
urmeaza sa fie dezvoltat/a sau adaptat/a la nevoile firmei, pregatirea pentru fabricatie, introducerea in fabricatie, lansare pe 
piata. Interventiile vor include procese de cercetare, dezvoltare si transfer tehnologic, cu accent pe economia cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, pe reziliență și pe adaptarea la schimbările climatice 
 
Tipuri de activitati orientative: 

- Introducerea în producţie a rezultatelor cercetării-dezvoltării sau a dreptului de proprietate industrială 
- Achiziţionarea de active necorporale şi corporale (utilaje, instalaţii şi echipamente) strict necesare pentru 

introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv, dimensionate la volumul real de producţie; 
- Servicii suport pentru transferul tehnologic in beneficiul IMM-urilor; 

 
Principalele grupuri țintă vizate sunt: 

- micro-intreprinderi, IMM, intreprinderi mari, doar dacă cooperează cu IMM-uri în activități de CDI; entitati de transfer 
tehnologic, parcuri stiintifice si tehnologice, universitati, entitati de cercetare, parteneriate, organizații CDI, autoritati 
publice; 

- cercetătorii, studentii, doctoranzi și salariați implicați în activitățile de cercetare-dezvoltare. 
 
Instrumentul financiar  

- Pentru Transfer tehnologic si inovare, forma de finantare va fi sub forma de grant, pe baza unei scheme de minimis. 
Numărul scazut de întreprinderi inovatoare necesita investiții semnificative, cu o intensitate a grantului in functie de 
legislatie. 
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PR OSR 2 - Accelerarea transformării digitale a economiei regionale și a domeniilor de interes public 
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PR OSR 2 - Accelerarea transformării digitale a economiei regionale și a domeniilor de interes public 
PR OSR 2  Intervenție 1 -Sprijinirea intervențiilor pentru furnizarea de servicii digitale pentru cetățeni si mediul de 
afaceri, servicii publice digitale noi sau semnificativ îmbunătățite; - 1. Digitalizare in folosul cetățenilor 
 Tipurile de acțiuni propuse în cadrul acestei priorități au ca scop promovarea utilizării tehnologiilor digitale pentru dezvoltarea 

sustenabila a orașelor din regiune. Se urmărește implementarea de proiecte ce utilizează solutii si tehnologii „smart” în diverse 
domenii, în funcție de nevoile specifice, dar si facilitarea tranziției către o administrație eficienta prin digitalizarea si 
interoperabilitatea serviciilor publice in beneficiul cetățenilor. 
 
Digitalizarea serviciilor publice locale este în prezent neunitară și inegală și nu există un inventar clar privind toate serviciile 
publice puse la dispoziția cetățenilor și persoanelor juridice private cu ajutorul căruia să se poată realiza o evaluare exhaustivă 
a măsurii în care acestea dispun de platforme electronice deschise interacțiunii cu beneficiarii. Nivelul de integrare al bazelor 
de date între serviciile administrației publice este scăzut, deoarece fiecare instituție publică s-a concentrat asupra propriului 
său serviciu public digital. Per ansamblu, sistemul informatic al administrației publice este fragmentat, ceea ce reprezintă o 
sarcină administrativă pentru cetățeni și întreprinderi.În multe cazuri, dezvoltarea serviciilor digitale la nivel local este 
împiedicată de lipsa capacității tehnice și / sau a resurselor bugetare limitate în administrațiile locale. 
 
Obiectivele principale ale investițiilor realizate de autoritățile publice locale trebuie sa fie concepute pentru a încuraja 
activitățile economice sustenabile, reducerea impactului asupra mediului si îmbunătățirea calității vieții locuitorilor bazate pe 
tehnologia informatiilor. 
 
Tipuri de activitati orientative: 

- Solutii de digitalizare si interoperabilitate/integrare baze de date a serviciilor publice, asigurarea unei cooperari intre 
serviciile administratiei publice locale si institutiile publice; 

- Aplicații și soluții/servicii digitale oferite cetățenilor în scopul creșterii calității vieții si intreprinderilor aplicabile in zone 
urbane sau zone funcționale urbane; 
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Dotarile si infrastructura vor fi finantate intr-un procent redus si limitat si doar daca sunt strict necesare si justificate in scopul 
functionalizarii investitiei. De asemenea, proiectele vor respecta legislatia privind accesibilitatea paginilor web si a aplicatiilor 
mobile pentru persoanele cu dizabilitati. 
 
La prioritizarea serviciilor publice care vor deveni electronice se va ține cont și de dimensiunea populației care va fi afectată 
pozitiv de această transformare, respectiv utilizatorii directi ai aplicatiilor dar si beneficiarii indirecti. Disponibilitatea serviciilor 
publice electronice destinate mediului de afaceri influențează competitivitatea economica, creeaza un mediu sigur pentru 
investiții și oportunități de afaceri, accelerează productivitatea și creșterea economică. 
 
Un aspect benefic pentru calitatea vietii cetatenilor poate fi implicarea acestora in luarea deciziilor publice. Prin intermediul 
aplicatiilor de e-guvernare poate fi îmbunătățita capacitatea societății de a analiza datele și informațiile publice și sunt reduse 
barierele de interacțiune cu autoritatile publice în procese decizionale majore, cum ar fi adoptarea unor stategii locale.  
 
In acelasi timp crearea și popularea unui set de baze de date care să conțină date (inclusiv geospațiale) poate fi folosit atat 
pentru crearea unor aplicații care să furnizeze servicii publice digitale solicitanților persoane fizice sau juridice cat și pentru 
susținerea procesului decizional. 
 
Se va avea in vedere complementaritatea cu POCIDIF, prioritatile privind Digitalizarea în educație, Digitalizarea în cultură, 
Digitalizarea în administrația publică centrala. PNRR în pilonul 2, componenta 7, va avea în vedere acțiuni referitoare la 
creșterea interoperabilității serviciilor publice centrale digitale: 

- sistemul de colectare a taxelor fiscale și vamale; sisteme aferente domeniilor de muncă, protecție socială, pensii, 
sănătate, mediu, justiție, administrație agricolă, cultură; competențe digitale pentru funcția publică.  

De asemenea, PNRR în pilonul 4, componenta 10, își propune operaționalizarea unor sisteme de Smart City / Smart Village. 
Instrumentul financiar  
Grant, pe baza unei scheme de minimis. 
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PR OSR 2 - Accelerarea transformării digitale a economiei regionale și a domeniilor de interes public 
PR OSR 2  Intervenție 2 - Sprijinirea digitalizării IMM-urilor, susținerea si dezvoltarea produselor si serviciilor digitale - 
Digitalizare in folosul IMM-urilor -  
 Digitalizarea furnizează multe avantaje întreprinderilor: noi produse şi servicii, tehnologii digitale, mai rapide şi eficiente fluxuri 

de informaţii şi cunoştinţe, interconectivitate digitală, acces mai uşor la clienţi potenţiali şi la pieţe, etc. Companiile din România 
sunt încete în ceea ce privește digitalizarea, situatia fiind reflectata in mod similar si la nivel regional. Majoritatea companiilor 
au introdus o digitalizare primară a celor mai accesibile procese și folosindu-se cele mai accesibile solutii digitale (folosirea 
facturii electronice, tehnologia mobile și utilizarea de instrumente și echipamente de acces, control și securitate centralizate). 
Accesul la finanțare al IMM-urilor pentru investițiile în digitalizare este dificil comparativ cu investițiile tradiționale si trebuie 
sprijinit prin finantari pentru a consolida preluarea tehnologiei informației și comunicațiilor de către întreprinderile mici și 
mijlocii. 
 
TIC este esentiala pentru dezvoltarea social-economica, iar IMM-urile din regiune pot beneficia in mod substantial prin 
digitalizare. Instrumentele de comert electronic pot sa deschida noi piete de desfacere pentru IMM-uri si sa incurajeze 
antreprenoriatul si noile concepte, contribuind la crearea de noi locuri de munca. In acest context, comertul electronic 
reprezinta o oportunitate pentru intreprinderi in exploatarea potentialului de dezvoltare prin cresterea cotei de piata si accesul 
pe noi piete. 
 
Tipuri de activitati orientative: 

- Sustinerea digitalizarii in intreprinderi prin achizitia de pachete personalizate ; 
- Adoptarea tehnologiilor și a instrumentelor digitale care conduc la inovarea modelului de afaceri; 
- Investitii in echipamente specifice, justificate din punct de vedere al implementării aplicației de proiect, achizitia de 

aplicații software/licențe necesare, resurse de stocare si procesare, tehnologii specifice de utilizare a inteligentei 
artificiale, solutii, servicii IT, securitate cibernetica; 

- Soluții IT pentru comerțul electronic, incurajand modelele de afaceri: e-shop, eProcurement, eMAll, 3rd party 
marketplace, value chain service provider,etc; 

 
Se va avea in vedere complementaritatea cu POCIDIF, Axa Prioritara 3 Cresterea competitivitatii economice prin digitalizare, 
POTJ, POS, PNDR, PNRR, iar la nivel comunitar prin Orizont Europa, Programul Europa Digitală, Digital Innovation and 
Scale-up Initiative, Mecanismul pentru Interconectarea Europei, Programul Piața Unică, Programul Vamă, Programul Fiscalis, 
Programul Europa Creativă, Programul Justiție, Programul INTERREG Europe și Programul 
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Transnațional Dunărea. Acțiunile indicative au fost evaluate ca fiind compatibile cu principiul DNSH, având în vedere că nu 
se așteaptă ca acestea să aibă un impact negativ semnificativ asupra mediului, datorită naturii lor. 
 
Instrumentul financiar  
Forma de finanțare va fi sub forma de grant, pe baza unei scheme de minimis. 
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PR OSR 3 - Reducerea emisiilor de carbon prin promovarea eficientei energetice, dezvoltarea 
infrastructurii verzi și îmbunătățirea transportului public urban  

PR OSR 3.1. Eficiența energetică a clădirilor 
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PR OSR 3 - Reducerea emisiilor de carbon prin promovarea eficientei energetice, dezvoltarea infrastructurii verzi și 
îmbunătățirea transportului public urban 
 PR OSR 3.1. Eficiența energetică a clădirilor - Îmbunătățirea eficientei energetice a clădirilor din sectorul public si rezidențial, 

în special pentru consumatorii vulnerabili – Intervenția 1: Îmbunătățirea eficientei energetice a clădirilor din sectorul public  
 Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor surse 

regenerabile de energie - avand in vedere fondul de cladiri publice din regiune, precum si perioada in care acestea au fost 
construite, rezultă necesitatea reabilitării energetice, astfel încât să aibă ca efect reducerea cu minim 60% a consumului de 
energie. PR SV 2021-2027 va sprijini renovarea aprofundată a clădirilor publice existente din mediul urban și rural. 
 
Renovarea eficientă din punct de vedere al costurilor a clădirilor din domeniul educației, sănătății, social, a cladirilor de birouri 
si administrative (inclusiv spații anexă de păstrare și stocare care au un regim de încălzire /răcire pentru funcționare) va 
include măsuri din pachetul renovare profundă SRTL (deep renovation), care vor reduce substanțial consumul de energie. 
 
Conform SRTL, pachetul maximal de renovare - Pachetul P3 (deep renovation) presupune un standard de renovare 
aprofundată, inclusiv toate opțiunile privind energia din surse regenerabile, cum ar fi panouri fotovoltaice pe acoperiș, 
prepararea apei calde menajere cu ajutorul energiei solare sau pompe de căldură geotermale. Pot fi incluse si masuri 
complementare conform SRTL. 
Vor fi eligibile pentru finanțare toate tipurile de clădiri publice deținute și ocupate de autoritățile și instituțiile centrale 
și locale. Vor avea prioritate la finantare clădiri cu functii sociale, cum ar fi: spitalele, infrastructura educațională, 
infrastructura sociala. Proiectele vor fi punctate pe baza unor criterii cumulative, de natură tehnică, economică și 
socială, începând cu clădirile cu cele mai reduse performanțe (cele care consumă cea mai mare cantitate de energie), 
cu rate de ocupare pe termen lung, construite inainte de anul 2002 și cele care necesită investiții relativ scăzute 
pentru îmbunătățiri structurale și de siguranță. 
 
Toate aceste criterii vor fi operationalizate la nivel de Ghid, prin acordarea de punctaje fiecarui criteriu, pentru acordarea 
finantarii fiind obligatorie indeplinirea unui punctaj minim.  
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PR se va concentra nu doar pe tipul de cladire, dar si pe solutiile tehnice propuse pentru renovarea cladirii si pe impactul 
asupra reducerii de energie. Activitatile vor avea la baza auditul energetic realizat ex-ante prin care se vor stabili reperele și 
țintele fiecarui proiect. 
Tipuri de activitati orientative pentru promovarea eficienței energetice: 

- îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, 
planșeu peste subsol), a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii și reabilitare a sistemelor 
de încălzire, a rețelelor și instalațiilor (cu respectarea art. 7.1, h Regulament FEDR) 

- Sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu (pompe de căldură, panouri 
solare, panouri fotovoltaice); 

- Sisteme de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior;  
- Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; 
- Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și 

monitorizarea consumurilor de energie; Orice alte activități care conduc la îmbunătățirea performanței energetice; 
- Măsuri conexe care contribuie la implementarea componentei care nu conduc la creșterea eficienței energetice și 

includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază, inclusiv măsuri de consolidare structurală în funcție 
de nivelul de expunere și vulnerabilitate la riscurile identificate; 

 
Investitiile in cladiri publice se vor realiza atat in mediul urban cat si in mediul rural. Investitiile in cladiri rezidentiale se vor 
realiza in mediul urban. 
 
Pentru toate investitiile propuse este obligatorie încadrarea în cel puţin un document strategic relevant care prevede măsuri 
în domeniul eficienţei energetice. 
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 PR OSR 3.1. Eficiența energetică a clădirilor - Îmbunătățirea eficientei energetice a clădirilor din sectorul public si 
rezidențial, în special pentru consumatorii vulnerabili – Intervenția 2: Investiții în clădirile rezidențiale în vederea 
asigurării/creșterii eficienței energetice 

 Consumul mediu de energie finală pentru încălzire, apă caldă și electricitate al unui apartament/ gospodării de aproximativ 
66 mp dintr- un bloc din, nereabilitat energetic, a fost în medie de 266 kwh/mp/an iar, în urma renovarii, consumul a ajuns la 
131 kwh/mp/an, evidențiind o creștere a eficienței energetice în medie cu 50,45% . PR SV 2021-2027 va sprijini minim 
renovarea de amploare moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale. Pentru cladirile rezidentiale multifamiliale, printre 
modalitățile de prioritizare a accesului la finanțare luate în calcul vor fi: dimensiunea clădirii (nr. de apartamente), 
performanță energetică a clădirii, ambiția proiectelor propuse in termeni de reducere a consumului de energie si reducerea 
saraciei energetice, ponderea de locatari aflați în sărăcie energetică, locuințele sociale, etc. PR se va concentra nu doar pe 
tipul de cladire, dar si pe solutiile tehnice propuse pentru renovarea cladirii si pe impactul asupra reducerii de energie. 
Activitatile vor avea la baza auditul energetic realizat ex-ante prin care se vor stabili reperele și țintele fiecarui proiect. 
 
Tipuri de activitati orientative pentru promovarea eficienței energetice: 

- Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă, inclusiv măsuri de consolidare a elementelor de construcție; 
- Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum; 
- Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu (pompe 

de căldură, panouri solare, panouri fotovoltaice); 
- Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; 
- Orice alte activități care conduc la îmbunatatirea performantei energetice; 
- Măsurile conexe care contribuie la implementarea componentei care nu conduc la creș eficienței energetice și includ 

lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază; 
- Sprijin acordat autorităților si institutiilor publice pentru elaborarea documentației proiectului și/sau a documentelor 

strategice relevante si cresterea capacitatii administrative in domeniul efiecientei energetice; 
 
Investițiile in cladiri publice se vor realiza atat in mediul urban cat si in mediul rural. Investitiile in cladiri rezidentiale se vor 
realiza in mediul urban. 
 
Pentru toate investițiile propuse este obligatorie încadrarea în cel puţin un document strategic relevant care prevede măsuri 
în domeniul eficienței energetice. 
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PR OSR 3 - Reducerea emisiilor de carbon prin promovarea eficientei energetice, dezvoltarea 
infrastructurii verzi și îmbunătățirea transportului public urban  

PR OSR 3.2. Infrastructura verde 
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PR OSR 3 - Reducerea emisiilor de carbon prin promovarea eficientei energetice, dezvoltarea infrastructurii verzi și 
îmbunătățirea transportului public urban - PR OSR 3.2. Infrastructura verde  
 - Conservarea si restaurarea spatiilor verzi; 
 Zonele urbane reprezintă provocări specifice pentru mediu și sănătatea umană, dar acestea oferă și oportunități pentru 

utilizarea resurselor într-un mod mai eficient. Uniunea Europeană încurajează orașele să devină mai verzi prin inițiative 
precum premiul Capitala europeană verde, premiul Frunza verde europeană și Instrumentul „Orașul verde”. 
 
Conform legii nr. 24/2007, privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane, autoritatile administratiei 
publice locale au obligatia sa tina evidenta spatiilor verzi de pe teritoriul unitatilor administrative, prin constituirea registrelor 
locale ale spatiilor verzi, pe care le actualizeaza ori de cate ori intervin modificari. Totodata, OUG nr. 114/2007 pentru 
realizarea standardelor referitoare la suprafata spatiilor verzi urbane, in conformitate cu normele Uniunii Europene, prevede 
realizarea de demersuri si actiuni: stoparea diminuarii si degradarii spatiilor verzi intraurbane si periurbane, conservarea 
suprafetelor verzi existente, reabilitarea zonelor verzi degradate, intraurbane si periurbane, realizarea de noi spatii verzi in 
interiorul localitatilor urbane, amenajarea parcurilor cu alei, locuri de joaca si mobilier urban specific si extinderea perdelelor 
de protectie in zonele industrializate. Indicele spaţiului verde ce îi revine unui locuitor, în conformitate cu normele Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii, este de 50 m²/locuitor, în timp ce standardul Uniunii Europene este de 26 m2 /locuitor. Organizația 
Mondială a Sănătății recomandă ca spațiile verzi la nivel urban, unde să se poată face și activități 
sportive, să fie la cel putin 15 minute de mers pe jos de zonele de locuit. 
 
Blocajele recente datorate pandemiei COVID-19 au arătat valoarea spațiilor urbane verzi pentru bunăstarea fizică și psihică 
a cetatenilor. Spațiile verzi pierd deseori în competiția pentru terenuri, deoarece ponderea populației care trăiește în zonele 
urbane continuă să crească. Conform INS, suprafata spatiilor verzi urbane, in RSVO, era de 2487 hectare (DJ – 1340 ha, 
Gorj – 164 ha, MH – 240nha, OT – 358 ha, VL 411 ha), reprezentand aproximativ 10% din suprafata la nivel national.Pentru 
a atinge ținta de 26 mp/loc, suprafața totală a spațiilor verzi amenajate din mediul urban ar trebui sa creasca considerabil. 
Totodata, se poate remarca ca, in lipsa investitiilor din ultimii ani, suprafata de spatii verzi este degradata, mult sub 
standardele existente in alte SM. In Regiunea Sud-Vest Oltenia, exista doar o suprafata de 374,13 hectare de parcuri 
declarate in mediul urban; din cele 40 de unitati administrative din meidul urban, 22 nu au parcuri declarate. 
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Rolul pe care intervențiile de revitalizare urbană îl au la îmbunătățirea calității vieții, în afara unei conexiuni logice între 
intervenții și efectele lor (creșterea suprafețelor spațiilor verzi) conduce cu siguranță la reducerea poluării, a nivelului de 
zgomot, adaptarea la modificări climatice dar si la încurajarea populației de a petrece timpul liber in natura. In mod auxiliar, 
ca un rezultat al proiectelor de infrastructura verde, poate fi considerat si amenajarea unor facilitati de recreere și socializare 
în locul unor suprafețe nu numai inestetice, dar și insalubre. Pentru a asigura o stare optimă de conservare a habitatelor, se 
vor avea în vedere măsuri axate pe reconstrucția ecologică a ecosistemelor degradate și refacerea populațiilor native, în 
conformitate cu Cadrul de acțiune prioritară pentru Natura 2000 în Romania pentru perioada 2021-2027. Sunt luate în 
considerare și beneficiile asociate cu menținerea populațiilor viabile pentru speciile de interes pentru conservare. 
 
Sprijin pentru conservarea, îmbunătățirea sau extinderea infrastructurii verzi-albastre: 
Tipuri de activități orientative: 

- modernizarea /extinderea spațiilor verzi existente, crearea de spatii verzi prin reconversia si/sau reutilizarea spatiilor 
si terenurilor abandonate, degradate, a altor terenuri urbane si transformarea lor in zone verzi, inclusiv crearea / 
extinderea coridoarelor verzi la nivelul zonelor urbane; 

- acțiuni primare întreprinse pentru îmbunătățirea și creșterea infrastructurii verzi (lucrari de impadurire, inierbare, etc); 
- amenajarea infrastructurii albastre: zone umede (mlaștini), lacuri, protecția lacurilor și cursurilor de apă (zona de maluri 

și zona de deasupra malurilor) doar în cadrul unor proiecte care includ o componentă de infrastructura verde; 
- înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției; realizarea de sisteme de irigații/sisteme 

de iluminat inteligent pentru spațiile amenajate, supraveghere; 
 
De asemenea, in cadrul proiectelor, pot fi propuse activitățile auxiliare care vor însoti acțiunile principale de extintere/ 
reabilitare/ modernizare/reamenajare a suprafețelor verzi și vor fi limitate ca suprafață. Acestea nu vor reprezenta proiecte 
de sine statatoare si vor fi finantate intr-un procent limitat. 
Se vor finanta măsurile de conservare/extindere a suprafetelor verzi prin mărirea suprafețelor sau înlocuirea porțiunilor 
degradate, măsuri de impadurire / inverzire, masuri de protecție a biodiversității prin folosirea speciilor tradiționale dar si a 
celor adaptate conditiilor climatice/ de mediu. 
Interventiile au ca scop conservarea si protejarea ecositemului natural si vor viza: parcuri și grădini publice, păduri urbane, 
păduri-parc, grădini botanice, spații verzi permeabile, spații verzi naturale și semi-naturale urbane - amenajarea de terenuri 
slab utilizate sau abandonate, păduri, tufișuri, pajiști, zone umede (mlaștini), lacuri. 
Reducerea nivelului de poluare poate fi considerata un beneficiu indirect al implementării proiectelor. 
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Toate proiectele trebuie să parcurgă procedura de evaluare a impactului asupra mediului, iar proiectele ce intră sub incidența 
Directivei nr. 92/43 (CEE) vor face obiectul procedurii de evaluare adecvată privind efectele potențiale asupra Siturilor Natura 
2000. 
Acțiunile propuse vor fi complementare cu PODD și POTJ. În PR Sud-Vest 2021-2027 nu sunt avute în vedere investiții care 
vizează dezvoltarea și implementarea planurilor de management pentru siturile Natura 2000 și ariilor naturale și nici 
decontaminarea siturilor poluate, care sunt finanțate prin PODD și, respectiv, POTJ. 
Complementaritatea cu PNRR va fi asigurată prin interventii pentru creșterea suprafețelor verzi urbane,; PR SV Oltenia va 
finanta infrastructuri verzi, altele decat paduri urbane si non-urbane, evitandu-se dubla finanțare și suprapunerile cu 
componenta C2 a PNRR – Împădurim România și protejăm biodiversitatea. 
 
Forma de sprijin: grant. 
Investițiile se vor realiza in mediul urban. Municipiile resedinta de judet vor beneficia de sume pre-alocate pe apeluri 
necompetitive, iar municipiile si orașele vor avea apeluri necompetitive ( primul venit, primul evaluat), cu prag minim de 
calitate. Pentru toate investițiile propuse, este obligatorie încadrarea în cel puţin un document strategic relevant (SIDU/SDT). 
 
PR SV are in vedere crearea de sinergii cu alte programe si strategii europene la nivel interregional, transfrontalier si 
transnational. Prin promovarea unor investiții în conformitate cu ariile prioritare SUERD se are în vedere maximizarea 
impactului la nivel regional. Astfel, activitățile propuse, chiar dacă nu au în mod direct un caracter transfrontalier sau 
transnațional, vor contribui la realizarea obiectivelor Planului de Acțiune actualizat al Strategiei Uniunii Europene pentru 
Regiunea Dunării 2021 – 2027 Aria prioritară 6. Pentru acțiunile indicative aferente O.S. b(vii), se vor încuraja și proiectele 
comune de infrastructură verde-albastră inter-regionale, transfrontaliere, internaționale și intersectoriale. Proiectele vor viza 
crearea de parteneriate și realizarea de activități de cooperare la nivel interregional cu alte regiuni din EU de câte ori se 
consideră că o astfel de abordare poate aduce valoare adăugată sau beneficii semnificative obiectivelor programului. Avand 
in vedere experienta din regiune in ceea ce priveste cooperarea transfrontaliera RO/BG, este de asteptat ca parteneriatele 
sa fie realizate cu beneficiari din cele 8 districte eligibile ale Bulgariei (Dobrich, Silistra, Ruse, Veliko Tarnovo, Pleven, Vratsa, 
Montana,Vidin) sau cu parteneri relevanti din alte regiuni ale Europei. 
 

Alocare financiara: SV Oltenia 74,688,000.00 – Perioada: 2024 2029 
DISCUTIE  
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PR OSR 3 - Reducerea emisiilor de carbon prin promovarea eficientei energetice, dezvoltarea 
infrastructurii verzi și îmbunătățirea transportului public urban  

PR OSR 3.3. Transport public 
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PR OSR 3 - Reducerea emisiilor de carbon prin promovarea eficientei energetice, dezvoltarea infrastructurii verzi și 
îmbunătățirea transportului public urban - PR OSR 3.3. Transport public 
-Dezvoltarea sistemului de transport public urban sustenabil. 
 În multe dintre orasele din regiune nu se regăsesc sisteme de transport public local funcționale, deși serviciul de transport 

public local de persoane face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi ar trebui să fie prezent în 
majoritatea zonelor urbane. Calitatea infrastructurii rutiere, rămâne o provocare, mai ales în orașele mici. Pentru a putea 
asigura condiții sigure de deplasare în mediul urban, este nevoie de interventii in infrastructura de transport rutier, care sa 
faciliteze transportul public local si modurile active de transport (ciclism si pietonal). 
La nivelul sistemului de transport public nu sunt implementate soluții de management al traficului care să asigure 
prioritizarea accesului pentru mijloacele de transport public, motiv pentru care adesea autobuzele traversează zone afectate 
de congestie și gâtuiri ale fluxurilor de trafic, ceea ce conduce la întârzieri semnificative și la nerespectarea graficului de 
circulație. Lipsa unui sistem de transport al elevilor contribuie la crearea blocajelor in jurul scolilor si pe traseele principale 
de transport. De asemenea, aceasta situatie este amplificata de numarul mare de familii din zona periurbana care 
transporta elevii la scoala cu masina personala. 
 
Este nevoie la nivel regional de o creștere semnificativă a numărului de orașe și localități cu sisteme de transport urban 
digitalizate noi sau modernizate. Pe termen mediu și lung, acest aspect se poate reflecta într-o creștere vizibilă de la an la 
an a numărului de pasageri ai transporturilor publice, precum și în reducerea emisiilor poluante. Expansiunea urbană 
necontrolată este una din principalele provocări pentru orașele mari, iar regiunea Sud-Vest Oltenia nu a fost ocolită de acest 
fenomen. Așezările adiacente au preluat valurile succesive de expansiune, ceea ce a făcut ca populația acestora să 
creească semnificativ în ultimii 10 ani. Noile zone rezidențiale din periurban generează deplasări frecvente către centrul 
urban. Infrastructura de transport public nu este adaptată pentru a susține acest număr ridicat de deplasări. care se 
efectueaza exclusiv cu autovehiculul personal. 
 
Investițiile în stații de transport public au fost foarte reduse în ultimii ani, iar accesul la informații în ceea ce privește orarul 
sau sosirea în stație a mijloacelor de transport public este încă precar. 
Progresul în ceea ce privește infrastructura pentru biciclete este încă lent. Pistele realizate au avut greșeli serioase de 
proiectare, ceea ce a dus la desființarea lor sau la o utilizare slabă. Lipsa facilităților care să permită o deplasare sigură a 
bicicliștilor în mediul urban este principalul motiv pentru care ponderea acestui mod de deplasare este încă redus (sub 5%). 
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În acest sens, Strategia pentru o Mobilitate Sustenabilă și Inteligentă a Comisiei Europene, adoptată în decembrie 2020, 
susține ideea că toate modurile de transport trebuie să devină mai sustenabile, cu alternative verzi disponibile și cu 
stimulente adecvate puse în aplicare pentru a încuraja tranziția către o economie cu zero emisii de carbon. De altfel, unul 
dintre obiectivele de politică al noii perioade de programare promovează schimbarea către moduri de transport sustenabile 
și accesibile, cu zero emisii de carbon, încurajarea folosirii transportului public și a modurilor de transport active, precum 
mersul pe jos, mersul cu bicicleta, micromobilitatea, etc., investind în același timp în soluții inteligente de transport pentru o 
utilizare îmbunătățită a infrastructurii și multimodalitate. 
În acest sens, prin măsurile/ activitățile propuse la nivel regional se va urmări îmbunătățirea eficienței si atractivitatii 
sistemului de transport public, inclusiv a transportului pentru elevi, a timpilor de parcurs, accesibilității, transferului către 
transportul public de călători (intermodal) și modurile nemotorizate de transport, atât la nivelul municipiilor reședință de 
județ, cât și la nivelul celorlalte municipii și orașe si vor fi obligatoriu bazate pe PMUD. 
 
Proiectele propuse pot contine una sau mai multe propuneri din PMUD-urile aprobate, coridoare de mobilitate care să 
sprijine transportul public în comun de călători, circulația bicicliștilor și/sau circulația pietonilor, inclusiv investitii care să 
asigure legătura între stațiile de transport în comun sau accesul pietonilor la coridorul de mobilitate, sisteme park&ride. 
1. Sprijin pentru transport urban sustenabil si durabil, prin: (Tipuri de activitati orientative): 

- infiintarea, dezvoltarea si optimizarea sistemelor de transport public prin investitii in achizitia de material rulant de 
transport urban curat (tramvai, autobuz, troleibuz, etc), sustinerea infrastructurii de transport urbane curate; Interventiile 
in drumuri/strazi vor avea in vedere imbunatatirea parametrilor tehnici si functionali prin introducerea/reconfigurarea 
unei piste de biciclete, a unei linii de tramvai/ troleibuz, a unei benzi de circulatie destinata exclusiv 
autobuzelor/transportului public, introducerea sau largirea semnificativa a trotuarelor pentru incurajarea mersului pe 
jos; Investitiile pot include, intr-un procent redus, interventii care sa vizeze infrastructura rutiera generala, ca actiuni 
complementare celor de mai sus, intr-un procent limitat. 

- construirea/modernizarea/reabilitarea depourilor/autobazelor aferente transportului public local/zonal de călători, 
inclusiv infrastructura tehnică aferentă; 

- îmbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi stații și terminale intermodale pentru 
mijloacele de transport în comun; 

- infrastructuri pentru combustibili alternativi, statii/puncte de incarcare pentru mijloacele de transport public; 
- realizarea de sisteme de tip park and ride in afara centrelor oraselor, integrate cu transportul public; 
- sprijinirea realizarii/modernizarii de infrastructuri pentru moduri de transport active: crearea/modernizarea traseelor 

pentru pietoni, investiții în infrastructura pentru ciclism, sisteme de inchiriere biciclete, etc 



Strategia Energetica a Orașului Rovinari Județul Gorj  
Perioada 2021 – 2027 

 

496 
 

- masuri de sprijin a autoritatilor si institutiilor publice in elaborarea/actualizarea PMUD, in operationalizarea contractelor 
de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători si cresterea capacitatii administrative; 

- masuri pentru digitalizarea transportului urban (ex.: sisteme de e - ticketing pentru călători, sistematizarea intersectiilor, 
panouri cu afisaj electronic in statiile de transport etc.) 

Enumerarea tipurilor de actiuni vizate nu este exhaustiva avand in vedere faptul ca acestea vor fi detaliate prin ghidurile 
solicitantului. 
 
În cadrul acestui O.S. proiectele vor viza atât zona urbană a MRJ-urilor sau zona urbana funcționala a acestora, cât și zona 
urbană/zona urbană funcțională a celorlalte municipii și orașe. Municipiile reședința de județ vor beneficia de sume pre-alocate 
pe apeluri necompetitive, iar municipiile si orasele vor avea apeluri necompetitive ( primul venit, primul evaluat), cu prag minim 
de calitate. Proiectele vor fi obligatoriu bazate pe PMUD. Pentru toate investițiile propuse, este obligatorie încadrarea în cel 
puţin un document strategic relevant (SIDU/SDT). 
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PR OSR 4 - Creșterea mobilității si conectivității prin dezvoltarea unei infrastructuri de transport rutier 
moderne 

PR OSR 4.1. Conectivitate regională PR OSR 4.2. Mobilitate sustenabila la nivel local 
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PR OSR 4 - Creșterea mobilității si conectivitatii prin dezvoltarea unei infrastructuri de transport rutier moderne; 
 PR OSR 4.1. Conectivitate regională 
 -Îmbunătățirea conectivității directe sau cu reteaua TEN-T 
 -Îmbunatatirea legaturilor secundare la TEN-T 
 Conectivitatea și accesibilitatea în regiunea SVO sunt asigurate, în principal, printr-o rețea de drumuri județene și locale, 

care asigură accesibilitatea pentru localitățile care nu sunt conectate la rețeaua de drumuri naționale și europene, la unele 
zone turistice sau economice din regiune. Regiunea Sud-Vest Oltenia, dispunea la sfarsitul anului 2020 de 9.111 km drumuri 
judetene si comunale ( 80,54% din totalul drumurilor publice din regiune). Dintre acestea, 4.657 km erau drumuri judetene 
( 41,17%). Din totalul drumurilor județene la nivel regional doar 34% sunt modernizate cu imbracaminti asfaltice de tip greu 
si mediu, jumătate au îmbrăcăminți rutiere ușoare, 10% sunt drumuri județene pietruite și 2% drumuri județene de pământ. 
 
Pe ansamblu, la nivelul regiunii, modernizarile de drumuri judetene în perioada 2011-2018 s-au concretizat in scaderea 
procentului de drumuri pietruite, de la 18,03% la 11,01%, și a procentului de drumuri de pamant, de la 2,57% la 2,30%, 
concomitent cu cresterea procentului drumurilor cu imbracaminti usoare rutiere (37,23% în 2011, 51,81% in 2018). In anul 
2020, in regiunea SV au avut loc 2421 de accidente, din care au rezultat 3312 persoane vatamate. 
Conform Raportului de Țara 2020, România înregistrează unul dintre cele mai slabe rezultate în materie de siguranță rutieră 
din UE. RȚ menționează că investițiile în modernizarea drumurilor ar îmbunătății siguranța. SNSR menționează că drumurile 
cu o singură bandă pe sens, sunt recunoscute ca fiind cel mai periculos tip de drum în Europa, cu medii de risc mult mai 
mari decât pentru autostrăzi. 
 
Investițiile în dezvoltarea și modernizarea rețelei TEN-T precum și a conexiunilor la aceasta reprezinta o nevoie in Regiunea 
SV si constituie o prioritate a Strategiei de Dezvoltare Regionala 2021-2027. Drumurile de înaltă calitate trebuie să asigure 
o bună deschidere internă şi transfrontalieră, reprezentând cel mai utilizat mod de transport din regiune. 
 
Prin program este propusa modernizarea si reabilitarea reţelei de drumuri judeţene care asigura conectivitatea 
directa sau indirecta cu reteaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la 
autostrăzi sau drumuri expres, prin: 
Tipuri de activitati orientative: 

- investiții (construire, reabilitare, modernizare, extindere) în reţeaua de drumuri judeţene care asigura conectivitatea 
directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T de bază și extinsă, 
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- construirea/modernizarea/amplasarea de elemente pentru îmbunătățirea siguranței rutiere, de ex. amplasare de 
semnalistică verticală și orizontală, limitatoare de viteză, masuri de siguranța pentru pietoni și bicicliști, creare 
facilități pentru persoane cu mobilitate redusă, pentru nevăzatori sau hipoacuzici, etc 

- construirea/modernizarea de stații și alveole (în cazul în care proiectul vizează un drum județean/traseu deservit de 
transportul public de călători) pentru transport public pe traseul drumului județean, sistematizarea traficului; 

 
Proiectele pot include sub-activitati de genul: 

- parapeți pentru protecție, apărări de maluri și consolidări de versanți, realizarea de investiții suplimentare pentru 
protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme.  

- Proiectele vor trebui să prevadă activități de modernizarea si reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor 
relevanți, siguranței rutiere, portanței etc. 

 
 PR OSR 4.2. Mobilitate sustenabila la nivel local 
 -Îmbunătățirea legăturilor secundare la TEN-T  
 -Soluții de descongestionare a traficului in zonele urbane aglomerate  
 Studiile de trafic și planurile de mobilitate urbană durabilă realizate în regiune arată un grad ridicat de congestie pe rețeaua 

rutieră, cu efectele negative asociate: poluare fonică și chimică crescute, niveluri ridicate de CO2 din atmosferă, întârzieri 
în realizarea călătoriilor, viteze comerciale reduse, etc., atât în aglomerările urbane, cât și pe drumurile dintre acestea. 
 
În regiunea Sud-Vest Oltenia, reteaua de drumuri publice s-a dezvoltat ca urmare a necesitatii de a oferi legaturi rutiere 
intre orase si astfel, noile drumuri au urmat vechile aliniamente. Rezultatul a fost crearea multor sate si orase dispuse liniar 
de-a lungul drumurilor, fara sosea de centura, tot traficul local si de tranzit trebuind sa treaca prin centrul localitatii. Din 
cauza lipsei investitiilor in drumurile secundare, localitatile lineare (dispuse de-a lungul si pe ambele parti ale drumului) au 
continuat sa se dezvolte de-a lungul drumurilor nationale. 
 
La nivel regional, doar 3 localitati au centuri ocolitoare, restul orașelor având străzi care ajută la decongestionarea traficului 
de tranzit. În orasele mai mici ( ex. Filiași, Horezu) fără opțiuni de ocolire, traficul de tranzit în interiorul localităților generează 
frecvent gâtuiri și congestii, durate de deplasare crescute, fiind și un factor de poluare fonică și cu noxe. 
 
In Regiunea Sud-Vest Oltenia nu exista nicio autostrada sau drumuri expres între orașele din regiune, cea ce face ca traficul 
interurban sa traverseze de multe ori interiorul localitatilor. Acest aspect suprasolicită infrastructura de transport local, 
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creeaza blocaje și afectează într-un mod negativ calitatea aerului și siguranța rutieră. Tot din această cauză este îngreunată 
realizarea unor proiecte de mobilitate urbană destinate promovării traficului pietonal sau modurilor alternative de transport. 
Prin program sunt propuse solutii de descongestionare a traficului si crestere a sigurantei rutiere, prin 
imbunatatirea legaturilor secundare la TEN-T: 
Tipuri de activitati orientative: 

- investiții destinate eliminării blocajelor în trafic, modernizării/ reabilitării infrastructurii rutiere urbane prin extinderea 
coridoarelor urbane de transport, 

- îmbunătățirea legăturilor cu zonele periurbane și periferice a orașelor și descongestionarea drumurilor publice, prin 
crearea/ modernizarea/ reabilitarea arterelor de legatura; 

- îmbunătățirea sistemelor și marcajelor de semnalizare și siguranță rutieră pentru creșterea nivelului de siguranță și 
eficiență în circulaţie; 

- construirea/modernizarea/reabilitarea pasajelor rutiere si/sau pietonale supra şi subterane, a podurilor, pasarelelor 
și a stațiilor pentru transport public pe traseul infrastructurii urbane /arterelor de legatura; 

- crearea/modernizare/reabilitarea de bretele în arealele urbane. 
-  

Investitiile in infrastructura locala se vor impementa in zonele urbane unde congestia, blocajele in trafic si poluarea sunt o 
problema majora. Totodata, investitiile vor sprijini implementarea măsurilor de mobilitate urbană integrate în PMUD-uri la 
nivelul municipiilor reședință de județ/ ZUF /zonei metropolitane si vor contribui si la promovarea transportului public, 
imbunatatirea sigurantei rutiere, promovand o mobilitate sustenabila. 
 
Enumerarea tipurilor de actiuni vizate nu este exhaustiva avand in vedere faptul ca acestea vor fi detaliate prin ghidurile 
solicitantului. Complementar, pentru se pot face si interventii asupra infrastructurii tehnico-edilitare afererente obiectivului 
de investitii vizat. PR SV finanțează drumurile judetene prioritizate la nivel regional (prin hotarare CDR, pe baza criteriilor: 
conectivitate, impact socio-economic, populatie deservita), precum si infrastructuri rutiere locale cu scop de 
descongestionare având ca beneficiari UAT municipii reședință de judet, Consilii Județene sau parteneriate. 
Intervențiile prevăzute sunt complementare cu obiectivele strategice identificate în Master Planul General de Transport al 
României și Planul Investițional privind dezvoltarea infrastructurii de transport a României pe perioada 2020-2030 și 
complementare cu acțiunile propuse prin POT 2021-2027. De asemenea, există complementarități cu PNRR, PNDR, PNS 
precum și cu programe comunitare (MIE, Orizont Europa, PTD, Interreg VI A RO-BG, Interreg Europe și Invest EU). 

 Grupurile țintă: 
- Cetățenii din unitățile administrativ teritoriale 
- Locuitorii zonelor traversate de drum si operatorii economici 
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- Utilizatorii infrastructurilor reabilitate/modernizate 
 
Investițiile privind modernizarea drumurilor județene se vor realiza cu precădere in mediul rural dar pot fi incluse si zone 
urbane in funcție de traseul tronsonului de drum asupra căruia se intervine.  
 
Operatiunea - Solutii de descongestionare a traficului si crestere a sigurantei rutiere, prin imbunatatirea legaturilor 
secundare la TEN-T vor fi implementate in mediul urban/ZUF. 
 
Investitiile vor fi finantate in baza Strategiilor de Dezvoltare (pentru UAT Judet) sau PDR si in baza PMUD pentru UAT 
municipii si orase/ZUF. 

 Modalitatea de finanțare  
Acțiunile indicative propuse, caracterizate prin beneficii ce țin de creșterea accesibilității la rețeaua TEN-T, precum și de 
creșterea siguranței rutiere sunt de o asemenea natură încât nu se pot genera venituri sau economii suplimentare care să 
le facă atractive pentru implementarea unor instrumente financiare.  

Prin urmare, forma de sprijin utilizată va fi grantul nerambursabil 
Total 145.538.000 Euro 
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PR OSR 5 - Promovarea incluziunii prin asigurarea condițiilor optime in educație si sprijinirea 
infrastructurilor dedicate copiilor si tinerilor;  - Educație moderna si incluziva - 
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PR OSR 5 - Promovarea incluziunii prin asigurarea condițiilor optime in educație si sprijinirea infrastructurilor dedicate 
copiilor si tinerilor;  - Educație moderna si incluziva -  
 -Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru învățământul preuniversitar, inclusiv profesional și tehnic, precum 

si pentru învățământul terțiar; 
 

 Coordonarea sistemului educational din RO este realizata la nivel national de catre Ministerul Educatiei care are rolul de a 
implementa politicile de educatie bazate pe principiul egalitatii de sanse, nediscriminarii, nesegregarii care sa acorde tuturor 
copiilor si tinerilor accesul la un sistem de calitate relevant si incluziv. 
 
Infrastructura de invatamant preuniversitar se afla in proprietatea/administrarea autoritatilor publice locale care au 
responsabilitatea de a asigura conditii optime de invatare pentru toti elevii din regiune. PR SVO finanteaza investitiile in 
infrastructura educationala publica, beneficiarii fiind autoritatile publice locale. 
 
Sistemul educațional regional se confruntă cu probleme legate de infrastructura subdimensionată, degradată și care nu 
asigură condiții egale de participare la o educație incluzivă și de calitate tuturor elevilor. 
 
In regiune, numarul de unitati de invatamant a scazut constant,(726 unitati in 2020 fata de 744 in 2011), fapt care a 
determinat relocarea elevilor. Totodata, transformarea grupei pregătitoare în clasa 0 și includerea acesteia în ciclul 
învățământului primar, a determinat suprasolicitarea unor categorii de infrastructuri de invatamant, localizate in special in 
mediul urban. 
În anul școlar 2019/2020, 70,43% din populația școlară în regiune era în mediul urban și 29,57% în mediul rural. 89,45% 
din unitățile de învățământ din regiune erau în învățământul preuniversitar, 10,14% în învățământul preșcolar și 0,41% în 
învățământul superior. 
În toate judetele regiunii, infrastructura de educație este deficitară și necesită îmbunătățiri în vederea asigurării unităților de 
învățământ necesare pentru cuprinderea elevilor în toate nivelurile/ciclurile educaționale. Investitiile in infrastructura 
educationala sunt justificate de infrastructura precara, lipsa facilităților (biblioteci, laboratoare, săli de sport, ateliere) , 
accesul limitat la internet. Lipsa utilităților afectează în special școlile din mediul rural: nu sunt racordate la gaze, termoficare 
și canalizare, grupurile sanitare la interior lipsesc. In invatamantul rural exista probleme grave de acces la educatie datorita 
infrastructurii educationale si dotarilor necorespunzatoare, a gradului scazut de acoperire geografica si uneori a numarului 
scazut de cadre didactice calificate . 
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Raportul Dezvoltării Globale elaborat de BM, indică faptul că nivelurile de finanţare ale educaţiei în România erau printre 
cele mai scăzute din Europa, situându-se la 2,55% din PIB în 2021, în timp ce recomandarea UNESCO de a realiza sisteme 
de educaţie mai performante, centrate mai mult pe grupurile vulnerabile, este cuprinsă între 4% şi 6% din PIB. 
Conform SMIE 2017-2023, accesibilitatea infrastructurii școlare ar trebui să fie extinsă pentru a cuprinde toate dimensiunile 
infrastructurii fizice (mobilier specific, toalete adecvate nevoilor elevilor cu dizabilități fizice, rampe de acces, etc) necesare 
accesului elevilor cu nevoi speciale. 
 
Conform cartografierii realizate prin instrumentul IRSE (Indicele de risc socio-educațional), elevii cu risc major de abandon 
școlar sau cu risc de a nu finaliza invatamantul obligatoriu sunt concentrați relativ dispersat în cadrul județelor din regiune, 
in 19 unitati de invatamant. 
 
Asigurarea bazei materiale minime (clădiri reabilitate/ modernizate, condiții sanitare necesare pentru funcționare, dotarea 
cu echipamente, material didactic, etc) pentru desfășurarea actului educațional sunt condiții esențiale pentru co-interesarea 
elevului, pentru descurajarea absenteismului și reducerea fenomenului de abandon/părăsire timpurie a școlii, pentru 
creșterea ratei de absolvire și tranziție spre niveluri superioare de educație. 
 
In cadrul acestui OSR (cu o alocare totala de 50.848.640,00 Euro ), se vor finanța următoarele operațiuni: 

1. Investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru nivel preșcolar (6.000.000,00 Euro) 
o construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale preșcolare 

(grădinițe). 
o In mod excepțional, pentru clădiri mixte care includ si creșă, se va finanța si reabilitarea/ modernizarea 

acestora. 
 

2. Investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământ primar, secundar, inclusiv învățământ 
special (34.848.640,00 Euro); 

o construcția/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul 
primar, secundar (scoli gimnaziale, licee TVET, licee si colegii teoretice) 

o La activitatea 2 se are in vedere si finantarea investitiilor in spatii de invatamat mixte ( scoala/ gradinita). 
 

3. Investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământ terțiar (10.000.000,00 Euro) 
o construcția/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul 

terțiar 
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Activitatile care vor viza construcția/extinderea sau renovarea infrastructurii educationale vor respecta prevederile legale 
privind performanta energetica a clădirilor. Complementar, se pot face si interventii asupra infrastructurii tehnico-edilitare 
aferente obiectivului de investiții vizat. 
 
Problematica nesegregarii scolare in invatamantul de masa va fi sustinuta prin investitii care sa vizeze incluziunea copiilor 
si a tinerilor cu cerinţe educative speciale sau cu dizabilitati minore sau medii (mobilier adecvat pentru persoanele cu 
dizabilitati, elevatoare, rampe, securizarea spatiilor de invatamant si de joaca, supravegherea video a spatiilor, amenajarea 
de spatii pentru activitati psihopedagogice, accesibilitate a informatiilor pentru persoane cu deficiente de auz sau vaz, etc) 
Se va pune accent pe creșterea accesului la educația incluzivă de calitate, în special pentru populația romă, copiii 
defavorizați din zonele rurale precum și pe asigurarea accesului sporit la facilități educaționale pentru copiii cu dizabilități, 
prin dotarea școlilor cu tehnologii asistive, etc. Aceste aspecte vor fi operationalizate la nivel de Ghid al Solicitantului. 
 
Pentru facilitarea accesului elevilor la educatie, transportul scolar din urban/ZUF poate fi finantat in cadrul OS b(viii), 
Prioritatea 4, complementar cu masurile finantate prin PNRR 
 
Intervențiile sunt complementare celor realizate prin POEO 2021-2027, prin care se finanțează intervenții vizând prevenirea 
părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională, 
creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și formare profesională, POIDS 2021-2027 privitor la 
promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii. 
 
POCIDIF are in vedere investiții pentru digitalizarea în educație la nivel national, PNRR finanțează complementar investiții 
în campusuri școlare pentru învățământul profesional și tehnic, inclusiv laboratoare / ateliere școlare, centre de educație 
bazate pe inovație, creativitate și specializare inteligentă și modernizarea bazelor materiale destinate formării competențelor 
profesionale ale studenților. 
Complementaritatea cu PNRR privind infrastructura educațională la nivelul educației timpurii (creșe) se va asigura prin 
stabilirea la nivel național a unui mecanism de evitare a dublei finanțări. Pentru infrastructura învățământului obligatoriu și 
IPT, prin PNRR se vor finanța proiecte care prevăd doar dotări, prin PR SV fiind finanțate atât proiecte de infrastructură, cât 
și dotări, cu evitarea dublei finantari. Pentru infrastructura universitară, prin PNRR se vor finanța doar infrastructuri conexe 
(cămine, cantine, spații de recreere), iar prin PR doar infrastructuri de educație. 
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Acțiunile indicative sprijinite prin PR SVO vor fi complementare celor sprijinite la nivel comunitar prin Erasmus+, Corpul 
European de Solidaritate, PTD, INTERREG VI A RO- BG, PCEDV, Orizont Europa, Europa Digitală și InvestEU. 
 
Acțiunile indicative au fost evaluate ca fiind compatibile cu principiul DNSH (Do No Significant Harm („A nu prejudicia în 
mod semnificativ”)), având în vedere că nu se așteaptă ca acestea să aibă un impact negativ semnificativ asupra mediului, 
datorită naturii lor. 
 

 Modalitatea de finanțare 
Forma de sprijin va fi grantul nerambursabil 
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PR OSR 6 - Dezvoltare integrata si valorificarea patrimoniului cultural si turistic – zone urbane 
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PR OSR 6 - Dezvoltare integrata si valorificarea patrimoniului cultural si turistic – zone urbane  
 -Îmbunătățirea mediului urban prin regenerarea fizică a spațiilor publice ;  
 -Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural si dezvoltarea de servicii culturale ;  
 -Dezvoltarea infrastructurii de turism si activelor turistice publice.  
 Sprijinirea dezvoltării integrate în zonele urbane si ZUF/ZM este susținută de investiții rezultate din strategii teritoriale, 

construite pe potențiale endogene și care răspund provocărilor identificate în teritoriu . 
 
Calitatea vieţii în mediul urban este determinată de calitatea aerului, nivelul de zgomot, situaţia spaţiilor verzi şi a zonelor 
de agrement, calitatea serviciilor (de toate tipurile) oferite populaţiei. 
 
Desi regasim in majoritatea oraselor spatii publice utile, starea fizica a acestora si modul in care sunt utilizate nu pune in 
valoare adevaratul lor potential. Valentele acestor spatii existente sunt, in general, o serie de obiective recogonoscibile care, 
in timp, au devenit repere urbane. Prin interventii adecvate, constand in renovari, schimbarea modului de folosire, 
adaugarea unui mobilier urban, astfel de spatii ar putea renaste. 
 
Noile soluții trebuie să elimine problemele cauzate de supraaglomerarea datorată lipsei locurilor de parcare în zonele 
rezidențiale, de evitare a blocajelor din zonele centrale cu străzi care nu pot fi lărgite pentru preluarea traficului superior, 
realizarea de pasaje pietonale, scuraruri, trotuare. 
 
Dezvoltarea integrata zonelor urbane va fi, de asemenea, sustinuta de investitii in cresterea atractivitatii turistice, 
promovarea valorilor turistice și de dezvoltarea facilitatilor în acest sector (spații verzi de mici dimensiuni, spații recreative, 
zone de agreement, locuri de joacă, centre de activități culturale, piste de bicilete). 
 
Turismul prezintă un interes special, deoarece se regăsește în strategiile multor orașe. In regiune sunt orașe cu profil turistic 
care necesită sprijin pentru diversificarea și dezvoltarea infrastructurii de turism/culturala, iar proiectele finanțate anterior 
dovedesc impactul pozitiv asupra localităților beneficiare. Sectorul depinde cu siguranță într-o anumită măsură de dotările 
existente, avand un nivel ridicat de concentrare în stațiunile turistice, precum și într-unele dintre principalele centre urbane 
din regiune.  Strategia sustine nevoia de a valorifica zonele cu potential turistic. 
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Patrimoniul cultural din mediul urban se confruntă cu provocări importante în ceea ce privește condițiile fizice care se 
deteriorează treptat. Starea majorității monumentelor este precară, iar calitatea siturilor de patrimoniu cultural sau a 
activităților legate de acesta este considerată slabă de către vizitatori. O bună parte dintre acestea necesită conservare, 
protejare sau investiții pentru dezvoltarea și valorificarea lor prin includerea în circuite turistice.  
 
In cadrul SDT/SIDU se va efectua o analiza a nevoilor identificate la nivelul zonelor asupra carora se va interveni, prin 
consultarea comunitatii locale si implicarea partenerilor socio-economici. 
 
In cadrul OSR, PR SV finanteaza proiecte integrate, care includ activitati complementare din mai multe domenii (social, 
economic și de mediu).  
Pe langa elementele de infrastructura de baza (regenerare fizică, construcție), proiectele pot sa prevada măsuri 
suplimentare, ca parte a strategiei urbane integrate. 
AM se va asigura ca abordarea integrată va fi respectata la nivel de proiect și justificata de nevoile locale identificate în 
strategia integrată relevantă și ca proiectul va contine un set coerent de acțiuni integrate care să ia în considerare 
dimensiunile fizice, de mediu, sociale și economice. 
 
Tipurile de activitati orientative: 

1. Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural prin activități de restaurare, 
consolidare și dotare (pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural imobil) a monumentelor istorice 
de categoria A, B si UNESCO, inclusiv servicii de digitizare /digitalizare în scop educativ, precum și activități 
de marketing și promovare turistică; 

Alocare financiara (Protection, development and promotion of cultural 
heritage and cultural services): 54.725.000,00 

 
2. Dezvoltarea infrastructurii de turism si activelor turistice publice: construcția, reabilitarea, modernizarea, 

extinderea și dotarea infrastructurii publice de turism și/sau agrement; 
 
Alocare financiara Protection, development and promotion of public 
tourism assets and tourism services 40.205.000,00 

 
3. Îmbunătățirea mediului urban prin regenerarea fizică a spațiilor publice urbane, prin: investiții de regenerare 

urbană (creare/ amenajare/ reabilitare/ extindere/ dotare) în spațiile destinate utilizării publice (parcuri, zone 
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verzi de mici dimensiuni, piațete, scuaruri, piețe publice, pasaje, spatii publice, locuri de joacă pentru copii, 
spații pentru activități recreative); 
 

4. Investiții (reabilitare/modernizare/extindere și dotare) în clădiri destinate utilizării publice pentru activități 
culturale și recreative, socioculturale, cu scopul de a crea, îmbunătăți sau extinde serviciile publice de bază; 
 

Alocare financiara  Physical regeneration 
and security of public spaces 70.207.000,00 

 
5. Activități auxiliare ca parte a unui proiect integrat, în măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru 

a asigura funcționalitatea proiectului integrat: instalare rețele Wi-Fi, iluminat public și supraveghere video în 
spațiile publice, dotare cu mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi) înlocuirea și/sau racordarea la utilități 
publice, inclusiv realizare alei pietonale, trotuare, piste de biciclete, parcări, căi de acces, modernizarea 
străzilor urbane adiacente terenurilor supuse intervențiilor (străzi de categoria a IV-a de folosință locală) 
 

6. Masuri de sustenabilitate si reziliență economica: digitalizare, promovare, actiuni educative si civice, etc ca 
parte componenta a unui proiect de investiții; 
 

7. Acordarea de sprijin financiar pentru îmbunătățirea capacitații administrative a autoritatilor publice locale 
pe problematici specifice dezvoltarii urbane, realizarea de documente strategice (SDT/SIDU), etc. 

 
Alocare financiara  

Total 165.137.000,00 
 

Enumerarea tipurilor de acțiuni vizate nu este exhaustiva având in vedere faptul ca acestea vor fi detaliate prin ghidurile 
solicitantului. 
 
Activitățile care vor viza construcția/extinderea sau renovarea infrastructurii culturale sau turistice vor respecta prevederile 
legale privind performanta energetica a cladirilor. 
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Se va avea în vedere ca investițiile să nu producă efecte negative asupra zonelor naturale din vecinătate (arii naturale 
protejate, păduri, pajiști valoroase, zone umede etc), iar amenajarea spațiilor verzi în cadrul suprafețelor cu infrastructură 
de turism se va face cu specii autohtone. 
 
Intervențiile acestei prioritati sunt complementare celor finanțate prin POIDS 2021-2027, în ceea ce privește investițiile în 
turism și cultură; celor finanțate  prin POCIDIF axate pe digitalizarea în domeniul cultural. Finanțarea patrimoniului și 
infrastructurilor culturale prin PR SV 2021-2027 este complementară cu PNRR, prin care în pilonul 4, componenta 11. 
 
Aceste acțiuni vor contribui la realizarea obiectivelor din cadrul Planului de Acțiune al SUERD 2021 – 2027, prin contribuția 
adusă Prioritatii 3 (acțiunile1, 2, 5 și 6). 

 Investițiile nu realizează beneficii economice directe si sunt promovate de entități publice. 
Forma de sprijin: grant. 
In cazul in care, in cadrul SDT/SIDU, pentru MRJ care au alocare dedicata si au identificat proiecte de infrastructura de 
agrement publica care intra sub incidenta ajutorului de stat, se poate iniția o măsura de ajutor de stat.  
Pentru celelalte tipuri de UAT-uri, nu se vor finanta proiecte care intră sub incidența ajutorului de stat .  
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PR - Instrumentul pentru abordarea urbana la nivelul PR SV Oltenia (Investitii teritoriale in strategii urbane) 
 -Sprijinul care vizează zonele urbane va lua forma unui Instrument: Investitii teritoriale in strategii urbane care va beneficia 

de alocare financiara din (OS e(i)) - regenerarea urbană și infrastructura de turism, patrimoniu și cultura din zonele urbane). 
Responsabilitatea elaborării, implementării, monitorizarii si evaluarii strategiei, precum si a prioritizarii proiectelor este in 
sarcina APL. 

 

 Programul va promova o abordare integrată pentru dezvoltarea urbană durabilă care va asigura rezolvarea problemelor 
specifice devoltării urbane, prin acordarea de sprijin specific pentru anumite domenii-cheie: regenerarea urbana, cultura si 
patrimoniu, turism pentru cresterea competitivitatii, atractivitatii si imbunatatirea calitatii vietii comunitatilor locale, avand si 
un impact pozitiv asupra provocarolor de mediu, climatice.  
Provocarile demografice si sociale sunt adresate indirect, cresterea atractivitatii oraselor si a calitatii vietii reprezentand un 
element important in atragerea si pastrarea fortei de munca si a tinerilor, de scadere a migratiei, 
În cadrul acestui O.S. proiectele vor viza zona urbană/zona urbană funcțională a MRJ, a municipiilor și orașelor. Pentru 
intervențiile finanțate în cadrul acestui obiectiv specific se aplică instrumentul Investitii teritoriale in strategii urbane, care 
consta in existența Strategiei Dezvoltare Teritoriala(SDT/SIDU) elaborata de autoritatile publice locale responsabile. 
Mecanismul de guvernanta al SDT/SIDU va fi structurat pe 3 niveluri: 

- nivelul operational (sau executiv) format din aparatul tehnic al primariei care va avea rolul de a contribui la elaborarea 
SIDU, colectarea datelor pentru implementarea si monitorizarea SIDU 

- nivelul strategic format din persoane cu functie de decizie din cadrul APL, ADI Zona Metropolitana, CJ, mediul 
academic, mediul de afaceri, societate civila sau alti parteneri cu rol in selectarea proiectelor pe baza unor criterii/grile 
si avizarea SIDU 

- nivelul decizional cu rol in aprobarea SIDU si a listei de proiecte. Acest rol va reveni Consiliului Local sau ADI, dupa 
caz. 

AM va evalua strategia pe baza criteriilor de calitate si a a cerintelor din RDC. Pentru proiectele din cadrul acestui OS, AM 
va utiliza un set de criterii de calitate pentru a asigura contributia la indeplinirea obiectivelor programului si aspectul integrat 
al proiectului. 
Acțiunea contribuie la dezvoltarea urbană integrată și va beneficia de sume pre-alocate pentru urmatoarele categorii de 
UAT: municipiile reședință de județ (sume pre-alocate pe apeluri necompetitive), municipii si orase (primul venit, primul 
evaluat) 
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Principiul DNSH (Do No Significant Harm („A nu prejudicia în mod semnificativ”)) 
 Prinicipiul „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”) este o nouă obligație de la nivel european. 

Astfel ca în conformitate cu Regulamentele Europene în vigoare, tipurile de acțiuni și investiții propuse în cadrul Programelor 
de finanațare trebuie evaluate în funcție de potențialul lor de a aduce prejudicii semnificative celor șase obiective de mediu.  
 
Principiul DNSH este definit prin Regulmentul privind Taxonomia unde la articolul 9 sunt identificate cele șase obiective de 
mediu, iar la articolul 17 se definește ceea ce constituie un prejudiciu semnificativ pentru fiecare dintre cele șase obiective 
obiective de mediu vizate de Regulament: 
1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea 
respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES); 
 
2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea 
respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine 
sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor; 
 
3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor 
marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor 
de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine; 
 
4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri 
și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în 
utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării 
deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung 
mediului; 
 
5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea 
respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol; 
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6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a 
ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența 
ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. 
 

Taxonomia UE 
 Taxonomia UE creează acum reguli clare și condiții-cadru pentru conceptul de durabilitate atunci când o companie 

funcționează în mod durabil sau ecologic. Drept urmare, aceste companii ies în evidență pozitiv de concurenții lor și, prin 
urmare, ar trebui să beneficieze de investiții mai mari. Legislația urmărește astfel să recompenseze și să promoveze 
economiile și tehnologiile ecologice printr-un accent pe investiții.  Accentul se pune pe următoarele șase obiective de mediu: 

o atenuarea schimbărilor climatice; 
o adaptarea la schimbările climatice; 
o utilizarea sustenabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine; 
o tranziția către o economie circulară; 
o prevenirea și controlul poluării; 
o protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor. 
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PR OSR 6 - Dezvoltare integrata si valorificarea patrimoniului cultural si turistic – zone rurale 
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PR OSR 6 - Dezvoltare integrata si valorificarea patrimoniului cultural si turistic – zone rurale 
 -Îmbunătățirea mediului urban prin regenerarea fizică a spațiilor publice ;  
 -Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural si dezvoltarea de servicii culturale ;  
 -Dezvoltarea infrastructurii de turism si activelor turistice publice.  
 Spațiul rural ocupă un loc important în ecosistemul de dezvoltare regională (50,2% din populația se găsește în mediul rural, 

cu 1.061.463 persoane), fiind deseori subfinanțat, înregistrând decalaje socio-economice profunde. Susținut de bogatul 
patrimoniu natural, istoric și cultural, turismul ar putea oferi condiții bune pentru diversificarea și relansarea economică în 
întreaga zonă rurală a Olteniei, însă potențialul său este insuficient exploatat. 
În Regiunea Sud-Vest Oltenia există 5 statiuni turistice in mediul rural (Polovragi, Săcelu, Baia de Fier, Peștișani în județul 
Gorj și Bala în județul Mehedinți). În stațiunile turistice din mediul rural, amenajările specifice infrastructurii edilitare precum 
spațiile verzi și/sau recreative, aleile pietonale, trotuarele, pistele de bicicliști, etc., sunt deficitare șau necesită investiții 
majore. 
In lipsa investiţiilor consistente în modernizarea infrastructurii turistice, a bazelor de tratament și a serviciilor, în captarea 
izvoarelor termale şi minerale în stațiunile balneoclimaterice, precum si in conservarea si valorificarea obiectivelor turistice 
naturale, resurse importante din Oltenia rurală rămân în continuare, neexploatate. 
 
Zona rurală dispune de un potential cultural variat reprezentat de situri arheologice, case memoriale, muzee, biserici si 
manastiri care ar putea fi introduse intr-un circuit turistic, respectiv 231 monumente istorice de clasa A în mediul rural (40 
în județul Dolj, 29 în județul Gorj, 37 în Mehedinți, 46 în Olt și 79 în județul Vâlcea). Din Lista monumentelor istorice deținută 
de Institutul Național al Patrimoniului, rezultă că pentru aproximativ 38 % starea fizică a clădirilor este foarte proastă, iar 
pentru 40% nu sunt informații cu privire la starea fizică a acestora. 
Acțiunile dedicate protejării și punerii în valoare a patrimoniului cultural din mediul rural au o mai mare eficacitate și 
durabilitate atunci când sunt însoțite de măsuri care pun laolaltă patrimoniul construit, prin urmare, includerea de acțiuni 
și/sau măsuri de punere in valoare a obiectivelor de patrimoniu, constituie unul dintre factorii cheie în succesul pe termen 
lung al dezvoltării mediului rural. 
Acțiunile de conservare, protecție și valorificare durabilă a patrimoniului cultural vor aduce beneficii comunităților locale și 
vor contribui la îmbunatatirea gradului de utilizare a patrimoniului cultural si la creșterea dinamicii turistice și a eficienței 
economice a acestora. 
Principalele probleme vizeaza infrastructura de bază și de servicii limitată care nu crează premisele atractivității zonelor 
rurale, nivel redus al calităţii vieţii şi lipsa atractivităţii mediului rural, starea de degradare avansată a multor monumente 
istorice din mediul rural și costurile mari pentru conservarea și restaurarea acestora.  
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Unele zone rurale, deși bogate din punctul de vedere al patrimoniului cultural si resurselor turistice, sunt neatractive, fiind 
defavorizate din punct de vedere economic, al infrastructurii. 
Astfel, sprijinul oferit dezvoltării infrastructurii de turism si activelor turistice publice în statiunile turistice din mediul rural ar 
putea veni în completarea profilului valoric rural, prin creșterea potențialului zonei, care ar deveni atractive. 
Interventiile finantate vor fi incluse intr-o strategie teritoriala integrata in cadrul careia se va realiza o analiza a nevoilor 
identificate la nivelul zonelor asupra carora se va interveni, prin consultarea comunitatii locale si implicarea partenerilor 
socio-economici. 
 
In cadrul OSR, PR SV finanteaza proiecte integrate, care includ activitati complementare din mai multe domenii (social, 
economic și de mediu). Pe langa elementele de infrastructura de baza (regenerare fizică, construcție), proiectele pot sa 
prevada măsuri suplimentare, ca parte a strategiei urbane integrate. 
 
AM se va asigura ca abordarea integrată va fi respectata la nivel de proiect și justificata de nevoile locale identificate în 
strategia integrată relevantă și ca proiectul va contine un set coerent de acțiuni integrate care să ia în considerare 
dimensiunile fizice, de mediu, sociale și economice. 
Tipuri de activitati orientative: 

1. Protejarea si valorificarea patrimoniului cultural în zone rurale, prin: 
o restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice din patrimoniul UNESCO si 

patrimoniul cultural national (categoria A) din mediul rural; 
o dezvoltarea de infrastructuri publice pentru valorificarea monumentelor istorice din patrimoniul UNESCO si 

patrimoniul cultural national (categoria A) din mediul rural (centre de informare, spatii pentru expunere, etc); 
(proximitatea fata de obiectivul de patrimoniu va fi o conditie obligatorie si va fi operationalizata la nivel de 
Ghid specific). 

o Aceste interventii pot include, de asemenea, urmatoarele actiuni complementare: dotări interioare (instalaţii, 
echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie), dotări pentru 
expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil, activități de marketing și promovare turistică a 
obiectivului restaurat, inclusiv digitalizarea acestuia,infrastructura digitala interactiva pentru vizitatori, crearea/ 
modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică; 
Alocare financiara - Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services  

13.420.000,00 Euro  
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2. Dezvoltarea infrastructurii publice de turism si activelor turistice publice in statiunile turistice din mediul 
rural, prin: 

o amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor 
conexe de utilitate publică; 

o dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice (complementar 
investitiei principale); 

o crearea şi extinderea infrastructurii publice de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente; 
o activități de marketing și promovare turistică ale obiectivului finanțat; 
o crearea/reabilitarea aleilor pietonale, pistelor pentru bicicliști, reabilitarea trotuarelor, strazi locale; 
o crearea/reabilitarea/modernizarea/amenajarea spaţiilor verzi (achiziţia şi montarea elementelor constructive 

de tipul alei, foișoare, pergole, 
o grilaje etc.; plantarea/ gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori), realizarea sistemelor de irigaţii pentru 

spaţiile verzi; 
o construirea/ modernizarea căilor de acces la principalele obiective turistice naturale; aceste activităţi sunt 

eligibile numai în cazul în care se poate argumenta că valorificarea obiectivului turistic este afectată de 
infrastructura de acces deficitară; 

Alocare financiara - Protection, development and promotion of public tourism assets and tourism services  
15.000.000,00 Euro 

 
Alocare financiara - Total 28.420.000,00 Euro 

 
De asemenea, se va acorda sprijin pentru dezvoltarea de strategii de dezvoltare teritoriale si pentru cresterea capacitatii 
administrative. 
 
Activitatile care vor viza constructia/extinderea sau renovarea infrastructurii culturale sau turistice vor respecta prevederile 
legale privind performanta energetica a cladirilor. 
 
Se va asigura complementaritatea cu Programul Europa Creativă, în ceea ce privește atât patrimoniul construit (clădiri ori 
construcții valoroase prin unicitate, originalitate ori vechime), precum și patrimoniul mobil aflat în muzee. Aceste acțiuni vor 
contribui la realizarea obiectivelor din cadrul Planului de Acțiune al SUERD 2021 – 2027, prin contribuția adusă PA 3 
(acțiunile 2 și 6). 
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Promovarea dezvoltării locale integrate si incluzive este susținută complementar prin PNS care finanțează Dezvoltarea 
Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (LEADER-DLRC) în mediul rural și urban, în comune și orașe mici cu o 
populație mai mică de 20.000 locuitori, inclusiv prin dezvoltarea turismului rural și a patrimoniului de clasă B și patrimoniu 
neclasificat în teritoriul LEADER. 

 Investițiile nu realizează beneficii economice directe si sunt promovate de entități publice. 
Forma de sprijin: grant. 
In cazul in care, in cadrul SDT/SIDU, pentru MRJ care au alocare dedicata si au identificat proiecte de infrastructura de 
agrement publica care intra sub incidenta ajutorului de stat, se poate iniția o măsura de ajutor de stat.  
Pentru celelalte tipuri de UAT-uri, nu se vor finanta proiecte care intră sub incidența ajutorului de stat .  
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PO Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 - Prioritate: P1. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 
comunității 
 Obiectiv specific: RSO4.1. Ameliorarea eficienței și incluziunii piețelor forței de muncă și facilitarea accesului la locuri de 

muncă de calitate prin dezvoltarea infrastructurii sociale și prin promovarea economiei sociale (FEDR) 
 Atlasele zonelor marginalizate, atât la nivel urban, cât și rural, realizate la începutul ciclului de programare 2014 – 2020 

recomandau o abordate integrată și trans-sectorială a intervențiilor în zonele marginalizate care să se realizeze pe termen 
mediu sau lung. Pentru obținerea unor efecte pozitive și întreruperea cercului vicios al excluziunii sociale, se menționa că 
intervențiile ar trebui să fie „integrate într-un cadrul de dezvoltare participativă a unei comunități pentru a combate eficient 
segregarea”. Astfel intervențiile aveau să îmbine intervenții în locuințe și infrastructură, cu intervenții pentru ocupare, 
educarea copiilor și adulților, formare profesională și alte activități sociale astfel încât să se promoveze un mecanism de 
generare a efectelor privind ieșirea din starea de vulnerabilitate. În acest context, prin Prioritatea 1 este promovată o 
abordare integrată și trans-sectorială, fondurile FSE+ si FEDR fiind utilizate strategic si sinergic pentru o mai bună incluziune 
a comunităților marginalizate. În cadrul acestui obiectiv specific se vor finanța:  

RSO4.1. Infrastructura întreprinderilor de economie socială noi sau existente în cadrul unei acțiuni integrate cu 
finanțare acordată prin FSE+. Se va acorda finanțare pentru: 

 a) active corporale: construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea spațiului de producție/ prestare servicii, 
inclusiv utilități, echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier etc; 
b) active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare; 
c) instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului. 

RSO4.1. Echipamente medicale necesare pentru screening-uri pentru persoanele în vârstă vulnerabile. 
 Achiziționarea de echipamente medicale pentru screening    
Beneficiari: Localități urbane cu peste 20.000 de locuitori din zona unui GAL   
Obs: Conform recensământului efectuat în 2011, populația municipiului Motru se ridică la 19.079 de locuitori, în scădere față de 
recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 22.967 de locuitori. A se vedea rezultatele finale ale recensământului 
efectuat în 2022 (perioada estimata pentru publicarea rezultatelor finale comunicata de INS este  decembrie 2022) si forma finala 
a programului după aprobarea sa de către CE. 
Alocare financiara  
 Obiectiv Fond Zone  Tip intervenție Forma Cuantum Euro 
Prioritatea 1 RSO4.1 FEDR Mai dezvoltate Echipamente medicale Grant  840.000,00 
Prioritatea 1 RSO4.1 FEDR Mai dezvoltate Sprijin pentru economia socială și 

întreprinderile sociale 
Grant 840.000,00 
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Prioritatea 1 RSO4.1 FEDR Mai puțin dezvoltate Echipamente medicale Grant 13.160.000,00 
Prioritatea 1 RSO4.1 FEDR Mai puțin dezvoltate Sprijin pentru economia socială și 

întreprinderile sociale 
Grant 13.160.000,00 

Total 28.000.000,00 
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PO Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 - Prioritate: P1. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 
comunității 
 Obiectiv specific: Obiectiv specific: RSO4.2. Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în 

educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea 
rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online (FEDR) 

 Clădirile, sălile de clasă, laboratoarele și echipamentele – infrastructura educațională – sunt elemente esențiale ale mediilor 
de învățare din școli. Infrastructura de înaltă calitate facilitează o mai bună instruire, îmbunătățește rezultatele studenților 
și reduce ratele de abandon școlar, printre alte beneficii (prin trei factori interconectați: factorii de mediu (de exemplu, 
lumina, calitatea aerului), stimularea (de exemplu, complexitatea, culoarea) și individualizarea (de exemplu, flexibilitatea 
spațiului de învățare). Infrastructura educațională din România este slab dezvoltată deciziile privind investițiile în 
infrastructura educațională au fost luate în mod tradițional în baza unui model necoordonat și descentralizat, determinat de 
nevoi ad-hoc și disponibilitate limitată a finanțării, mai degrabă decât de o abordare strategică. 
În cadrul acestui obiectiv specific se vor finanța:  

RSO4.2. Modernizarea și construcția infrastructurii preșcolară/școlară -clădiri mai eficiente D.p.d.v. energetic 
 In afara activităților de construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea spațiului infrastructurii preșcolară/școlară 

inclusiv amenajarea de spații educaționale în aer liber, infrastructură sportivă conexă infrastructurii școlare, etc;  
RSO4.2. Furnizarea de tehnologii pentru a ajuta elevii și profesorii să desfășoare procesul educațional online; 
 Măsurile aferente acestui obiectiv specific sunt complementare cu componenta 15 Educație din PNRR prin 

următoarele investiții: 
- Construirea, echiparea și operaționalizarea a unui număr de 110 de creșe (Investiția 1); 
- Înființarea, echiparea și operaționalizarea unui număr de 412 servicii complementare pentru grupurile 
dezavantajate (Investiția 2); 
- Asigurarea echipamentelor și resurselor tehnologice digitale pentru școli (Investiția 9); 
- Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi (Investiția 10) 
- Asigurarea dotărilor sălilor de clasa și a laboratoarelor/cabinetelor școlare din sistemul preuniversitar (Investiția 
11) 
- Școala ONLINE: platformă de evaluare și dezvoltare de conținut (Investiția 15). 

Beneficiari: Localități urbane cu peste 20.000 de locuitori din zona unui GAL   
Obs: Conform recensământului efectuat în 2011, populația municipiului Motru se ridică la 19.079 de locuitori, în scădere față de 
recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 22.967 de locuitori. A se vedea rezultatele finale ale recensământului 
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efectuat în 2022 (perioada estimata pentru publicarea rezultatelor finale comunicata de INS este  decembrie 2022) si forma finala 
a programului după aprobarea sa de către CE. 
Alocare financiara  
 Obiectiv Fond Zone  Tip intervenție Forma Cuantum Euro 
Prioritatea 1 RSO4.2 FEDR Mai dezvoltate Construirea de clădiri noi eficiente 

din punct de vedere energetic  
Grant  840.000,00 

Prioritatea 1 RSO4.2 FEDR Mai dezvoltate Infrastructuri pentru învățământul 
primar și secundar 

Grant 600.000,00 

Prioritatea 1 RSO4.2 FEDR Mai puțin dezvoltate Construirea de clădiri noi eficiente 
din punct de vedere energetic  

Grant 13.160.000,00 

Prioritatea 1 RSO4.2 FEDR Mai puțin dezvoltate Infrastructuri pentru învățământul 
primar și secundar 

Grant 9.400.000,00 

Total 24.000.000,00 
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PO Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 - Prioritate: P1. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 
comunității 
 Obiectiv specific: Obiectiv specific: RSO4.3. Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a 

gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, 
inclusiv locuințe și servicii sociale (FEDR) 

 În Prioritatea 1, măsura privind infrastructura socială va direcționa sprijinul financiar către locuințele sociale individuale și 
construirea de noi centre de zi sau modernizarea celor mai vechi, în funcție de nevoia identificată la nivelul comunității 
În consecință, proiectele vor fi finanțate în scopul realizării/reabilitării infrastructurii sociale (centre de zi sau centre 
integrate), astfel încât acestea să fie la standarde europene (inclusiv să permită accesul persoanelor cu dizabilități) și 
proiecte care vizează dezvoltarea infrastructurii locative (locuințe sociale individuale). Intervențiile vizând locuințele sociale 
în cadrul acestei acțiuni vor respecta principiile de evitare a segregării spațiale/geografice/sociale, conform Ghidului 
Comisiei Europene (Guidance for Member States on the use of European Structural and Investment Funds in tackling 
educational and spatial segregation.) Complementar, în cadrul OS (k), prin FSE+ vor fi finanțate măsuri de acompaniere în 
vederea integrării persoanelor vulnerabile/marginalizate beneficiare de locuire, pentru a accesa / beneficia și de servicii de 
sprijin pentru furnizarea de asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, de 
obținere a drepturilor de asistență socială (beneficii de asistență / servicii sociale), acces la servicii medicale, acces 
educație/ formare profesionala/angajare etc.  Măsurile specifice acestui obiectiv sunt complementare cu Componenta 10 
Fondul local din PNRR în care este prevăzută o investiție referitoare la construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri care 
provin din grupuri/ comunități vulnerabile. Intervențiile vor viza unitățile administrativ-teritoriale/ zonelor metropolitane/ 
consorțiilor administrative și iar sprijinul financiar va fi acordat pe baza unor planuri integrate de acțiune care vor avea ca 
scop îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru tinerii care provin din comunități și grupuri vulnerabile și pentru gospodăriile 
din care fac parte, inclusiv prin măsuri pentru integrarea socială și economică a grupurilor țintă. 
În cadrul acestui obiectiv specific se vor finanța:  

RSO4.3. Locuințele sociale individuale  
  
RSO4.3. Construirea de noi centre de zi sau modernizarea celor mai vechi 
  
Beneficiari: Localități urbane cu peste 20.000 de locuitori din zona unui GAL   
Obs: Conform recensământului efectuat în 2011, populația municipiului Motru se ridică la 19.079 de locuitori, în scădere față de 
recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 22.967 de locuitori. A se vedea rezultatele finale ale recensământului 
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efectuat în 2022 (perioada estimata pentru publicarea rezultatelor finale comunicata de INS este  decembrie 2022) si forma finala 
a programului după aprobarea sa de către CE. 
Alocare financiara  
 Obiectiv Fond Zone  Tip intervenție Forma Cuantum Euro 
Prioritatea 1 RSO4.3 FEDR Mai dezvoltate Construirea de clădiri noi eficiente 

din punct de vedere energetic (loc 
solciale) 

Grant  840.000,00 

Prioritatea 1 RSO4.3 FEDR Mai dezvoltate Alte infrastructuri sociale care 
contribuie la incluziunea socială în 
comunitate 

Grant 840.000,00 

Prioritatea 1 RSO4.3 FEDR Mai puțin dezvoltate Construirea de clădiri noi eficiente 
din punct de vedere energetic (loc 
solciale) 

Grant 13.160.000,00 

Prioritatea 1 RSO4.3 FEDR Mai puțin dezvoltate Alte infrastructuri sociale care 
contribuie la incluziunea socială în 
comunitate 

Grant 13.160.000,00 

Total 28.000.000,00 
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PO Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 - Prioritate: P2. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 
- zona rurală se adresează localităților din mediul rural și mic urban (orașe și municipii sub 20.000 locuitori), acoperit de 
GAL-urile rurale. 
 Obiectiv specific: Obiectiv specific: ESO4.12. Promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie 

sau de excluziune socială, inclusiv a celor mai defavorizate persoane și a copiilor (FSE+) 
 Conform Raportului de evaluare intermediară POCU, realizat în februarie 2022, majoritatea părților implicate în evaluare 

au apreciat utilitatea mecanismului DLRC ca fiind una pozitivă din câteva motive principale: în primul rând, acesta a permis 
angrenarea unui număr mare de actori de la nivel local în identificarea și prioritizarea unor nevoi și căi de acțiune pentru 
rezolvarea acestora, prin procesul de animare a comunității și, ulterior, de elaborare a SDL; în al doilea rând, mecanismul 
a permis o abordare integrată a nevoilor. Totodată, beneficiarii intervențiilor au apreciat utilitatea acestui mecanism și în 
raport cu sustenabilitatea pe care o abordare de acest tip o presupune. Astfel, prin POIDS se vor finanța intervii pentru 
incluziunea socială si printr-o prioritate distinctă prin implementarea mecanismului DLRC la nivel rural și mic urban. GAL-
urile rurale vor fi finanțate prin Planul Național Strategic (Fondul FEADR) în cadrul căruia se înființează Autoritatea de 
Management la Ministerul Agriculturii din România, precum și cu fonduri FSE+ din acest program, fonduri care vor fi 
dedicate grupurilor vulnerabile din mediul rural și mic urban, cu precădere pentru copii. 
Având în vedere faptul că România este una dintre țările care au inspirat Garanția pentru copii, deoarece sărăcia în rândul 
copiilor este cea mai mare din UE, 1 din 3 copii fiind expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială, prin POIDS se 
abordează într-o manieră integrată scoaterea din sărăcie a copiilor, printr-un pachet de măsuri specifice finanțate la nivelul 
mai multor priorități, complementar măsurilor finanțate prin Planul Național de Reziliență și Redresare dar și prin PO 
Educație și Ocuparea Forței de Muncă. Fenomenul de sărăcie a copilului este accentuat de alti factori precum migratia 
sezonieră a părinților în căutarea unui loc de muncă.Astfel, copiii ramasi acasa, dupa ce parintii au plecat la muncă în 
străinătate, lipsiți de afecțiune și supraveghere, sunt expuși la mai multe riscuri: abandonul școlar, autoizolarea, apariția 
tulburărilor emoționale și comportamentale. În plus, lipsa atât a părinților, cât și a reprezentanților legali limitează accesul 
copiilor la servicii de sănătate și educație, la protecție juridică sau la prestații sociale. Datele din ANDPDCA pentru 
decembrie 2020 arată că 75.136 de copii au cel puțin un părinte plecat la munca în străinătate, dintre care 23.000 au 
ambii părinți sau singurul părinte în străinătate. Pentru acești copii vor fi elaborate măsuri pentru pregătirea școlară 
suplimentară și servicii sociale, psihologice și juridice adaptate. La aceastea se adauga si fenomenul migratiei generat de 
conflictele armate. 
În cadrul acestui obiectiv specific se vor finanța:  

ESO4.12. Măsuri pentru îmbunătățirea accesului unor grupuri marginalizate, cum ar fi romii, la educație și locuri de 
muncă și pentru promovarea incluziunii sociale a acestora 
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ESO4.12. Promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială, inclusiv a 

persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor 
 Astfel, prin intermediul mecanismului DLRC rural va fi finanțat un pachet de acțiuni integrate care va include, în 

funcție de nevoile identificate, pe baza managementului de caz, cel puțin 2 din următoarele măsuri: 
a)Sprijin pentru copiii vulnerabili și familiile acestora, pe bază de management de caz, care va include: 
- sprijin psiho-social si material adresat direct copiilor (ex: acoperirea costurilor de transport, rechizite, hrană pentru 
îmbrăcăminte și încălțăminte, activitati educative, activitati de prevenire si combatere a comportamentelor negative 
etc.), pentru copiii cu parinti in strainatate si copiii orfani in urma pandemiei COVID, copii ai migranților, copii în alte 
situații de vulnerabilitate, atât pentru scoaterea din sărăcie cât și pentru prevenirea abandonului școlar. 
- sprijin pentru părinții și aparținătorii copiilor aflați în situație de vulnerabilitate, prin furnizarea de servicii - suport 
(ex: consiliere psiho-socială adresată reprezentanților copiilor, persoanelor care îngrijesc copiii cu părinți în 
străinătate, asistență privind delegarea temporară a autorității părintești, după caz, program de educație parentală), 
dar și sprijin material pentru mici reparații sau dotări ale locuințelor copiilor vulnerabili 
b)Măsuri care vizează unitatea de învățământ (implementarea de programe precum grădiniță, școală după școală, 
inclusiv masă caldă, educație de recuperare, activități non-formale etc.) 
c)Acces copii vulnerabili la excursii, vizite, tabere (de exemplu: creație, sport, diverse tematici), evenimente culturale 
si educaționale, schimburi de experiența rural-urban, alte acțiuni similare etc. 
În cadrul pachetului de acțiuni integrate, măsurile a). și b). de mai sus au un caracter obligatoriu, iar selectarea 
acțiunii c). este opțională. 

Beneficiari: localităților din mediul rural și mic urban (orașe și municipii sub 20.000 locuitori), acoperit de GAL-urile 
rurale. 
Obs: Conform recensământului efectuat în 2011, populația municipiului Motru se ridică la 19.079 de locuitori, în scădere față de 
recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 22.967 de locuitori. A se vedea rezultatele finale ale recensământului 
efectuat în 2022 (perioada estimata pentru publicarea rezultatelor finale comunicata de INS este  decembrie 2022) si forma finala 
a programului după aprobarea sa de către CE. 
Alocare financiara  
 Obiectiv Fond Zone  Tip intervenție Forma Cuantum Euro 
Prioritatea 2 ESO4.12. FSE+ Mai dezvoltate Măsuri pentru îmbunătățirea 

accesului unor grupuri 
marginalizate, cum ar fi romii, la 
educație și locuri de muncă și 

Grant  300.000,00 



Strategia Energetica a Orașului Rovinari Județul Gorj  
Perioada 2021 – 2027 

 

529 
 

pentru promovarea incluziunii 
sociale a acestora 

Prioritatea 2 ESO4.12. FSE+ Mai dezvoltate Promovarea integrării sociale a 
persoanelor expuse riscului de 
sărăcie sau de excluziune socială, 
inclusiv a persoanelor celor mai 
defavorizate și a copiilor 

Grant 2.700.000,00 

Prioritatea 2 ESO4.12. FSE+ Mai puțin dezvoltate Măsuri pentru îmbunătățirea 
accesului unor grupuri 
marginalizate, cum ar fi romii, la 
educație și locuri de muncă și 
pentru promovarea incluziunii 
sociale a acestora 

Grant 14.700.000,00 

Prioritatea 2 ESO4.12. FSE+ Mai puțin dezvoltate Promovarea integrării sociale a 
persoanelor expuse riscului de 
sărăcie sau de excluziune socială, 
inclusiv a persoanelor celor mai 
defavorizate și a copiilor 

Grant 132.300.000,00 

Total 150.000.000,00 
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PO Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 - Prioritate: P3. Protejarea dreptului la demnitate socială 
 Obiectiv specific: Obiectiv specific: RSO4.3. Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a 

gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, 
inclusiv locuințe și servicii sociale (FEDR) 

 Conform Strategiei naționale privind incluziunea socială si reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027, obiectivul 
strategic vizând protecția socială pe tot parcursul vieții include ”creșterea accesului la locuințe adecvate pentru toate 
categoriile de persoane, în special pentru tineri și alte grupuri vulnerabile, precum și pentru persoane care locuiesc în 
așezări informale, creșterea calității condițiilor de locuire pentru categoriile cu venituri reduse și vulnerabile precum și 
reducerea fenomenului de segregare spațială rezidențială, urmând să fie elaborate la nivel național un set de criterii de 
acordare a locuințelor sociale pentru grupurile vulnerabile”. 
Acest obiectiv reflectă nevoia subliniata de Banca Mondială in Analiză privind locuințele sociale în România (Proiect pilot, 
2015) ” În contextul polarizării sociale și dezechilibrelor dintre diferite bugete publice locale, având în vedere dimensiunea, 
structura și starea fondului locativ, în general, și a fondului de locuințe în mod special, diferența dintre nevoi și oferta de 
locuințe sociale este în creștere, iar diferite grupuri rămân total neabordate (de exemplu, persoanele foarte sărace)”. 
Conform estimărilor prezentate cadrul PNRR, în România aproximativ 30.000 familii au nevoie de locuințe (persoane 
marginalizate, familii din așezări informale, familii în risc de evacuare, tineri). 
Conform analizei desfășurate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în perioada februarie – aprilie 
2022 în vederea analizei nevoii de locuințe publice la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale (UAT), nevoia de 
locuințe sociale este foarte mare. La nivelul unităților administrativ-teritoriale, stocul de locuințe publice este relativ redus și 
concentrat la nivel teritorial, având în vedere că doar 14% dintre UAT-urile care au răspuns la chestionar declară că pe 
teritoriul lor există locuințe pentru tineri (conform Legii nr.152 /1998), 12% - locuințe sociale (conform Legii 114/1996), 5% 
- locuințe de necesitate (conform Legii 114/1996) și 2% - locuințe de serviciu construite prin ANL (conform Legii nr. 
152/1998); 
Cele mai multe solicitări sunt pentru locuințe sociale (40.161 cereri de locuințe sociale înregistrate în 222 localități) și 
locuințe pentru tineri sub 35 de ani (38.976 cereri de locuințe pentru tineri înregistrate în 282 localități). (Strategia Națională 
a Locuirii, aprilie 2022) 
În cadrul acestui obiectiv specific se vor finanța:  

RSO4.3. Construirea de clădiri noi eficiente din punct de vedere energetic (locuințelor sociale noi sau modernizate / 
sociale cumpărate sau închiriate 
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RSO4.3. Infrastructuri de locuit (altele decât cele pentru migranți, refugiați și persoane| care solicită sau se află sub 
protecție internațională) 

 În acest context, în cadrul Priorității 3, se va acorda finanțare FEDR pentru construirea, închirierea si 
reabilitatea/renovarea de locuințe sociale. Această măsură vizează îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru populația 
vulnerabilă. Aceste intervenții vor fi implementate în unitățile administrative teritoriale cu nevoi urgente, inclusiv pentru 
situațiile in care se impune relocarea așezărilor informale, potențialii beneficiari fiind autoritățile publice locale. 

Beneficiari: localităților din mediul rural și mic urban (orașe și municipii sub 20.000 locuitori), acoperit de GAL-urile 
rurale. 
Obs: Conform recensământului efectuat în 2011, populația municipiului Motru se ridică la 19.079 de locuitori, în scădere față de 
recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 22.967 de locuitori. A se vedea rezultatele finale ale recensământului 
efectuat în 2022 (perioada estimata pentru publicarea rezultatelor finale comunicata de INS este  decembrie 2022) si forma finala 
a programului după aprobarea sa de către CE. 
Alocare financiara  
 Obiectiv Fond Zone  Tip intervenție Forma Cuantum Euro 
Prioritatea 3 RSO4.3 FEDR Mai dezvoltate Construirea de clădiri noi eficiente 

din punct de vedere energetic 
Grant  8.344.000,00 

Prioritatea 3 RSO4.3 FEDR Mai dezvoltate Infrastructuri de locuit (altele decât 
cele pentru migranți, refugiați și 
persoane| care solicită sau se află 
sub protecție internațională) 

Grant 3.576.000,00 

Prioritatea 3 RSO4.3 FEDR Mai puțin dezvoltate Construirea de clădiri noi eficiente 
din punct de vedere energetic 

Grant 61.656.000,00 

Prioritatea 3 RSO4.3 FEDR Mai puțin dezvoltate Infrastructuri de locuit (altele decât 
cele pentru migranți, refugiați și 
persoane| care solicită sau se află 
sub protecție internațională) 

Grant 26.424.000,00 

Total 100.000.000,00 
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PO Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 - Prioritate: P3. Protejarea dreptului la demnitate socială 
 Obiectiv specific: Obiectiv specific: ESO4.11. Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și 

la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv 
asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu 
dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung; Sprijinirea 
autorităților locale în vederea reglementării situației așezărilor informale (FSE+)  

 Conform proiectului de Strategie națională privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027, 
obiectivul strategic vizând protecția socială pe tot parcursul vieții include creșterea accesului la locuințe adecvate pentru 
toate categoriile de persoane, în special pentru tineri și alte grupuri vulnerabile, precum și pentru persoane care locuiesc 
în așezări informale, precum și reducerea fenomenului de segregare spațială rezidențială. Ținta de reducere cu 20% a 
populației care locuiește in așezările informale este prevăzută în Componenta 10, PNRR (Q2, 2026). Ținta vizează 
reducerea ponderii populației care trăiește în așezări informale și integrarea acestora în cadrul comunităților. 
In baza prevederilor Legii nr. 151/2019 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul 
au fost emise normele de aplicare, aprobate prin Ordinul MDLPA nr. 3494/2020, prin care au fost detaliate instrumentele 
de de identificare și analizare a așezărilor informale. In acest sens, a fost creat un mecanism instituțional de identificare 
și raportare (cu atribuții clare pentru autoritățile publice locale, pentru consiliile județene si pentru autoritățile centrale) iar 
in baza acestor instrumente in 2021 a fost derulat procesul de mapare la nivel național. Acest proces a fost finalizat în 
primul trimestru al anului 2022, urmând ca printr-un proiect TSI al Comisiei Europene derulat cu Banca Mondiala, 21RO04 
– Support for addressing the needs of vulnerable groups living in informal settlements, sa fie stabilite criteriile de prioritizare 
a reglementarii așezărilor informale sau de asigurare de masuri de relocare, cu respectarea principiului non-segregării. 
Așezările informale sunt definite conform Legii 151/2019 pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului și urbanismul, drept o „grupare de minimum 3 unități destinate locuirii dezvoltate spontan, ocupate de persoane 
sau familii care fac parte din grupuri vulnerabile definite conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, și care nu au niciun drept asupra imobilelor pe care le ocupă. Așezările informale sunt situate de 
obicei la periferia localităților urbane sau rurale, cuprind locuințe improvizate, realizate din materiale recuperate, și/sau 
locuințe realizate din materiale de construcții convenționale, iar prin localizarea și caracteristicile socio-demografice 
generează excluziune, segregare și marginalizare socială. Prin situarea în zone de risc natural (alunecări de teren, 
inundații), biologic (gropi de gunoi, depozite de deșeuri, situri contaminate și altele asemenea) sau antropic (zone de 
siguranță sau zone de protecție ale obiectivelor Seveso, ale infrastructurilor tehnico-edilitare și altele asemenea), unele 
așezări informale pun în pericol siguranța și sănătatea locuitorilor lor”.În cadrul acestui obiectiv specific se vor finanța:  
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ESO4.11. Măsuri pentru îmbunătățirea accesului unor grupuri marginalizate, cum ar fi romii, la educație și locuri de 
muncă și pentru promovarea incluziunii sociale a acestora inclusiv sprijinirea autorităților locale în vederea 
reglementării situației așezărilor informale 

 În acest context, in cadrul acestei acțiuni, prin FSE+ vor fi sprijinite aproximativ 200 de așezări informale, prin 
susținerea măsurilor de reglementare acompaniate de sericii integrate care vor facilita incluziunea in comunitate. 
Acțiunea va cuprinde astfel reglementarea cadastral-urbanistica a terenului, identificarea regimului juridic și 
economic al terenului pe care se află așezarea informală, înscrierea imobilelor în sistemul de cadastru și carte 
funciară precum si servicii integrate acordate pe baza de management de caz, de tipul acte de identitate/acces la 
servicii de sănătate/educație pentru sănătate/acces educație/ formare profesionala/angajare. Se va urmări 
sustenabilitatea și continuarea serviciilor la nivelul comunităților selectate. 

Beneficiari: Solicitanții vor fi autorități locale în parteneriat cu ONG-uri cu experiență în acest domeniu. 
Obs: Conform recensământului efectuat în 2011, populația municipiului Motru se ridică la 19.079 de locuitori, în scădere față de 
recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 22.967 de locuitori. A se vedea rezultatele finale ale recensământului 
efectuat în 2022 (perioada estimata pentru publicarea rezultatelor finale comunicata de INS este  decembrie 2022) si forma finala 
a programului după aprobarea sa de către CE. 
Alocare financiara  
 Obiectiv Fond Zone  Tip intervenție Forma Cuantum Euro 
Prioritatea 3 ESO4.11 FSE+  Mai 

dezvoltate 
Măsuri pentru îmbunătățirea accesului unor 
grupuri marginalizate, cum ar fi romii, la 
educație și locuri de muncă și pentru 
promovarea incluziunii sociale a acestora 
inclusiv sprijinirea autorităților locale în 
vederea reglementării situației așezărilor 
informale 

Grant  570.000,00 

Prioritatea 3 ESO4.11 FSE+  Mai puțin 
dezvoltate 

Măsuri pentru îmbunătățirea accesului unor 
grupuri marginalizate, cum ar fi romii, la 
educație și locuri de muncă și pentru 
promovarea incluziunii sociale a acestora 
inclusiv sprijinirea autorităților locale în 
vederea reglementării situației așezărilor 
informale 

Grant 27.930.000,00 

Total 28.500.000,00 
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PO Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 - Prioritate: P4. Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces 
limitat la serviciile sociale 
 Obiectiv specific: Obiectiv specific: RSO4.3. Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a 

gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, 
inclusiv locuințe și servicii sociale (FEDR) 

 În cadrul acestui obiectiv specific se vor finanța investițiile de tipul construcţia / reabilitarea / modernizarea / extinderea / 
dotarea cu echipamente a centrelor comunitare integrate. Acestea reprezintă investiții în infrastructură și dotări care vor 
contribui la creșterea accesului la serviciile de asistenta medicala comunitara integrate cu activitatea de asistenta sociala 
si educationala dupa caz, fiind totodata indispensabile pentru derularea activității echipelor comunitare si asigurarea bazei 
logistice a activității acestora. Conform Manualului Centrelor comunitare integrate, ideea de CCI a apărut ”ca urmare a 
nevoii identificate la nivelul comunităților rurale, în special, și anume aceea de a avea un spațiu dedicat activității 
asistentului medical comunitar și a celorlalți furnizori de servicii de asistență medico-socio-educațională.” Luând în 
considerare experiența anterioară din cadrul POR 2014-2020, investiile in infrastructura vor sprijini furnizarea de servicii 
ce deservesc comunitatea, reprezentând o soluţie flexibilă, adaptata nevoilor locale, pentru funcționarea echipelor 
comunitare și pentru furnizarea măsurilor de asistență socială comunitară. 
În cadrul acestui obiectiv specific se vor finanța:  

RSO4.3. Construcția / reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea cu echipamente a centrelor comunitare 
integrate (alte infrastructuri sociale care contribuie la incluziunea socială în comunitate) 

  
Beneficiari: Solicitanții vor fi autorități locale din mediul rural  în parteneriat diverși actori - Echipele comunitare 
integrate 
Obs: Conform recensământului efectuat în 2011, populația municipiului Motru se ridică la 19.079 de locuitori, în scădere față de 
recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 22.967 de locuitori. A se vedea rezultatele finale ale recensământului 
efectuat în 2022 (perioada estimata pentru publicarea rezultatelor finale comunicata de INS este  decembrie 2022) si forma finala 
a programului după aprobarea sa de către CE. 
Alocare financiara  
 Obiectiv Fond Zone  Tip intervenție Forma Cuantum Euro 
Prioritatea 4 RSO4.3. FEDR Mai dezvoltate Construirea de clădiri noi eficiente 

din punct de vedere energetic CCI 
Grant  323.000,00 

Prioritatea 4 RSO4.3. FEDR Mai puțin dezvoltate Construirea de clădiri noi eficiente 
din punct de vedere energetic CCI 

Grant 15.827.000,00 

Total 16.150.000,00 
 



Strategia Energetica a Orașului Rovinari Județul Gorj  
Perioada 2021 – 2027 

 

535 
 

 
PO Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 - Prioritate: P4. Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces 
limitat la serviciile sociale 
 Obiectiv specific: Obiectiv specific: ESO4.11. Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și 

la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv 
asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu 
dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+) 

 Acțiunea 4.1 Sprijin pentru identificarea nevoilor locale și evaluarea dezvoltării serviciilor sociale în cadrul fiecărei 
autorități locale rurale 
Această acțiune va ajuta autoritățile locale să evalueze problemele sociale ale comunității și să dezvolte strategia locală 
de dezvoltare a serviciilor sociale pe baza diagnozei sociale, din HG 797/2017. Evaluarea nevoilor sociale evaluare va 
lua in considerare datele din Atlasul (actualizat) privind zonele rurale marginalizate, fara a se suprapune insa cu acesta, 
avand in vedere specificul de realizare a diagnozei sociale la nivelul UAT, prin evaluarea nevoilor sociale in cadrul 
comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, 
abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială.Pentru implementarea acestei acțiuni pot fi utilizate 
achiziții de servicii de specialitate, care să sprijine activitatea direcțiilor de asistenta sociala. 
Acțiunea 4.2 Dezvoltarea serviciilor sociale primare pe modelul comunitar în comunitățile rurale 
Aceasta este una dintre cele mai importante măsuri din cadrul acestui program, care vizează dezvoltarea serviciilor sociale 
în mediul rural, acoperind astfel una dintre cele mai mari lacune ale sistemului social din țară. Aceste servicii de asistență 
socială/medicală comunitară, suport educațional vor crește accesul persoanelor vulnerabile la servicii de calitate în 
comunitățile rurale. Ele presupun formarea unor echipe comunitare de specialiști, compuse din: asistent social / tehnician 
asistență socială, asistent medical comunitar/mediator sanitar, ingrijitorla domiciliu, mediator scolar/consilier școlar, 
consilier vocațional, in functie de nevoile identificate prin diagnoza socială realizată în cadrul operațiunii 4.1 
Prin intermediul acestor echipe se va institui, de asemenea, un mecanism de referire către serviciile de ocupare. 
Structura echipelor va fi flexibilă, structura minimală va cuprinde profesioniști din domeniul asistenței sociale, sănătății, 
educației, dar va putea fi extinsă în funcție de nevoile identificate la nivel local. 
Pe baza rezultatelor 4.1, această acțiune va contribui la asigurarea unui număr optim de profesioniști din domeniul 
serviciilor sociale, al sănătății și al educației la nivel local, privind evaluarea nevoilor sociale și intervenția socială (Asistent 
social/tehnician în asistență socială, asistent medical comunitar/mediator sanitar, îngrijitor la domiciliu, mediator /consilier 
școlar ). Aceștia vor beneficia de instruire specifica în cadrul componentei de formare. 
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Serviciile dezvoltate vor fi axate pe identificarea, evaluarea și planificarea intervenției pentru toate tipurile de categorii 
vulnerabile identificate în cadrul comunității. Astfel, echipele comunitare integrate vor urmări: 
-sprijinirea participării la viața socială și activarea suportului social și al vecinătății, dezvoltarea și aplicarea strategiilor de 
dezvoltare individuală, familială și comunitară pe termen lung; 
-creșterea nivelului de educație, reducerea abandonului școlar și a participării școlare scăzute, îmbunătățirea 
performanțelor școlare, accesul la servicii de consiliere școlară și orientare în carieră; 
-monitorizarea accesului la servicii de sănătate, comportamente favorabile sănătății, sănătatea reproducerii, furnizarea de 
servicii de profilaxie primară și secundară precum și de asistența medicală la domiciliu, curativă și de recuperare etc. 
Astfel, se urmărește creșterea accesului persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile la servicii medico-socio-
educaționale, precum și impactul serviciilor furnizate, dar mai ales șansele de ieșire din starea de vulnerabilități multiple 
a acestei categorii de persoane. 
Pentru persoanele în vârstă sprijinul furnizate prin intermediul echipelor comunitare va include si servicii de îngrijire pentru 
activitățile instrumentale ale vieții zilnice (prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activități de menaj şi spălătorie, 
facilitarea deplasării în exterior şi însoţire etc.). Aceste servicii sunt complementare cu sprijinul furnizat în cadrul Priorității 
6 POIDS pentru activități de baza ale vieții zilnice (asigurarea igienei corporale, îmbrăcare şi dezbrăcare, hrănire şi 
hidratare, transfer şi mobilizare etc.) și cu sprijinul PNRR pentru servicii comunitare la domiciliu. 
Solicitanții vor depune proiecte pentru dezvoltarea de servicii sociale sustenabile pentru o singură autoritate locală sau 
pentru un grup de autorități locale în baza diagnozei sociale. 
 
Acțiunea 4.3 Creșterea accesului profesioniștilor la programul de formare continuă 
Această operațiune va ajuta profesioniștii din domeniul serviciilor sociale din rural să aibă acces la un program de formare 
continuă. În cadrul acestei operațiuni, specialiștii eligibili vor primi o subvenție pentru acoperirea costurilor de formare. 
Aceasta operatiune va fi implementata in parteneriat cu MMSS si/sau structurile relevante. Pentru implementarea acestei 
operațiuni pot fi utilizate achiziții de servicii de formare. 
Tipurile de acțiuni au fost evaluate ca fiind compatibile cu principiul DNSH, deoarece nu au un potențial impact negativ 
semnificativ asupra mediului prin natura lor. 
Măsura privind serviciile comunitare integrate este complementară Componentei 13, Investiția 14. Dezvoltarea unei rețele 
de centre de zi de asistență și recuperare și unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice (71 de centre). 
Totodată, măsurile din cadrul PI 4 sunt complementare programelor aprobate prin HG nr. 435 / 2022 prin care vor fi 
înființate 100 de centre de servicii sociale fără cazare pentru persoanele vârstnice, iar aproximativ 5.400 de persoane vor 
beneficia de servicii comunitare la domiciliu, de acordare a hranei, de îngrijire personală, recuperare etc. 
În cadrul acestui obiectiv specific se vor finanța:  
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ESO4.11. Măsuri de facilitare a accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile 
  
ESO4.11. Măsuri de modernizare a sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecția socială 
  
Beneficiari: Solicitanții vor fi autorități locale din mediul rural  în parteneriat diverși actori -  
Obs: Conform recensământului efectuat în 2011, populația municipiului Motru se ridică la 19.079 de locuitori, în scădere față de 
recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 22.967 de locuitori. A se vedea rezultatele finale ale recensământului 
efectuat în 2022 (perioada estimata pentru publicarea rezultatelor finale comunicata de INS este  decembrie 2022) si forma finala 
a programului după aprobarea sa de către CE. 
Alocare financiara  
 Obiectiv Fond Zone  Tip intervenție Forma Cuantum Euro 
Prioritatea 4 ESO4.11 FSE+  Mai dezvoltate Măsuri de facilitare a accesului egal 

și în timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și la prețuri accesibile 

Grant  14.122.000,00 

Prioritatea 4 ESO4.11 FSE+  Mai puțin dezvoltate Măsuri de facilitare a accesului egal 
și în timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și la prețuri accesibile 

Grant 642.378.000,00 

Prioritatea 4 ESO4.11 FSE+  Mai puțin dezvoltate Măsuri de modernizare a sistemelor 
de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecția 
socială 

Grant 5.000.000,00 

Total 661.500.000,00 
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4.1. Obiective Strategice - Perspective programatice 
 
Asemeni altor oraşe din România, clădirile municipale din Rovinari necesită 
măsuri adecvate pentru realizarea de îmbunătăţiri în domeniul eficienţei energetice – 
în special unităţile din domeniul sanitar şi educaţional care se află în administrarea 
autorităţilor locale.  
Ar trebui realizat un program de evaluare a tuturor clădirilor municipale, alături de 
stabilirea unor măsuri în domeniul auditului şi modernizării acestor clădiri pentru a se 
putea identifica acele clădiri care pot asigura cel mai mare potenţial de economisire, 
precum şi măsurile adecvate de intervenţie.  
 
În ceea ce priveşte sistemul de furnizare a apei, deşi acesta acoperă întregul oraş 
– iar majoritatea gospodăriilor din Rovinari au montate apometre –, reţeaua 
înregistrează pierderi foarte mari. În plus, pentru îmbunătăţirea eficienţei globale a 
sistemului de apă, conductele supradimensionate trebuie înlocuite cu altele mai mici, 
eficiente din punct de vedere energetic.  
 
În cele din urmă, în Rovinari  trebuie implementat sistemul de colectare selectivă 
a deşeurilor, obiectiv parte integranta pentru îmbunătăţirea procentului de reciclare. 
 
Există şi o serie de lucruri pozitive pe care oraşul Rovinari le-a realizat în ultima vreme.  
Aproape toate străzile din oraş beneficiază de iluminat, iar administraţia locală are un 
plan ambiţios de implementare a unui sistem sofisticat, de înaltă tehnologie, bazat pe 
iluminatul cu LED-uri.  
 
Municipalitatea a elaborat planuri concrete pentru îmbunătățirea şi facilitarea 
transportului non-motorizat în oraş prin extinderea aleilor pietonale şi crearea unui 
număr mai mare de piste pentru biciclişti.  
Cantitatea de deşeuri solide generată în Rovinari este similară oricărui alt oraş din 
regiune.  
În acelaşi timp, au fost realizate lucrări de reabilitare în unele şcoli, instituţii medicale 
şi centre de asistenţă socială din oraş, iar în unele clădiri rezidențiale (blocuri) au fost 
eficientizate din punct de vedere enrgetic.  
 
Cu toate acestea, este necesară continuarea lucrărilor pentru a scădea consumul 
energetic, a reduce facturile de căldură şi a face ca oraşul să devină mai eficient. 
 
Asemeni oricărui alt oraş din ţară, orasul Rovinari nu poate lua nicio hotărâre în ceea 
ce priveşte sectorul energiei electrice, deoarece tarifele sunt reglementate de 
administrația națională, care continuă să subvenţioneze preţul energiei pentru 
utilizatorii casnici.  
Liberalizarea sectorului energetic pentru consumatorii industriali şi consumatorii 
casnici  este în plin proces de realizare.  Astfel, subvenţiile  sunt asigurate conform 
caddrului legal actual la momentul întocmirii prezentului document vor fi reduse treptat 
până la sfârșitul anului 2022.  
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În acest moment, administraţia centrală încurajează producerea de energie din surse 
regenerabile, producătorii primind certificate verzi, deşi acordarea câtorva dintre 
aceste de certificate a fost amânată. 
 
Pe termen scurt şi mediu, autorităţile din Rovinari şi-au propus şi au demarat 
implementarea unor proiecte cu scopul de a reduce consumul de energie în oraş, care, 
în cele din urmă, vor duce la îmbunătăţirea calităţii vieţii craiovenilor.  
 
Autorităţile locale intenționează să achiziționeze microbuze electrice pentru 
transportul școlar sa implementeze un sistem eficient de puncte de încărcare pentru 
autovehiculele electrice  cu un consum redus de combustibil, să dezvolte reţele 
pietonale, să construiască pasarele şi pasaje pentru decongestionarea traficului, să 
perfecţioneze sistemul de iluminat şi să realizeze o îmbunătăţire a managementului 
deşeurilor solide prin creşterea gradului de colectare selectivă. 
 
 
Prin prezenta strategie se evidențiază o serie de obiective cu privire la acțiunile viitoare 
ale municipalității pentru îmbunătățirea performanței în domeniul energetic, 
concentrate pe evaluarea performanţei energetice a şase categorii de servicii: 

- transportul urban 
- clădirile municipale si clădiri rezidențiale  
- apa potabilă şi apa uzată,  
- managementul deșeurilor solide,  
- iluminatul stradal,  
- precum şi energia electrică şi încălzirea 
 
Pentru fiecare dintre aceste categorii de servicii, se utilizează un algoritm de 
evaluare comparativă pentru a determina potenţialul de economisire a energiei şi, 
luând în considerare nivelul de influenţă a autorităţilor locale, stabileşte priorităţile 
de acţiune ale acestora în funcţie de domeniul în care se pot realiza cele mai mari 
reduceri de costuri (sistemul TRACE II ) . 
 

 
Dezvoltarea transportului public  
 
Obiectivele pentru dezvoltarea transportului public în oraş astfel încât acesta să fie 
mai atractiv pentru populație, să scadă consumul de combustibil şi să realizeze o 
economie semnificativă de energie.  
Proiectul pentru transportul public pe ruta Rovinari – Drăguțești – Târgu-Jiu este in 
faza de contractare, trebuie sa semnam contractul.  
 
Ne-am bucura ca anul viitor, in aceasta perioada, sa avem aceste autocare electrice, 
care vor circula pe ruta Rovinari – Dragutesti – Targu-Jiu. Vor fi in condiții europene, 
vom avea statii moderne, cu ticketing, cu sistem automat pentru cumpararea 
biletelor, cu GPS-uri ca sa poti sa vezi unde este autocarul. Prin acest lucru vom 
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ajuta ca forta de munca sa ajunga la Dragutesti, ca oamenii care lucreaza la 
Complexul Energetic Ol 
 
Administrația locală şi-a propus deja să investească în modernizarea flotei de 
transport public şi să înlocuiască vehiculele care și-au încheiat durata de viață cu 
autobuze moderne şi eficiente din punct de vedere energetic. În acest moment se 
realizează un sistem nou de management şi monitorizare a traficului, care este în 
conformitate cu scopul municipalităţii de a îmbunătăţi calitatea serviciilor de transport 
public . 
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4.2. Obiectivele Strategice – 2021- 2027 
 
Obiectiv 1 : Dezvoltarea la nivelul localității Rovinari a unor  soluții de digitalizare 
implementate de autoritatea publica locala (serviciile publice in folosul cetățenilor)   
 
Obiectiv 2 : Dezvoltarea la nivelul localității Rovinari si implementarea unei soluții 
digitale cu privire la  eficientizarea consumului energetic.  
 
Obiectiv 3:  Dezvoltarea la nivelul localității Rovinari si implementarea unei solutii 
digitale privind creșterea interoperabilității serviciilor publice in scopul realizării 
eficientizării consumului energetic  in domeniile educație, cultură, administrația publica 
.  
Obiectiv 4: Dezvoltarea la nivelul localității Rovinari  a unei  politici locale care sa 
sprijine IMM-urilor din domeniile ce dezvolta activități (scutiri de taxe locale asigurare 
unui parc industrial, anumite facilități cu privire la accesul la  spatii / clădiri pentru sedii, 
facilități de transport personal etc.) precum  in domeniile:  

- Economiei verde ; 
- Economiei circulare. 
 

Obiectiv 5: Dezvoltarea la nivelul localității Rovinari a unor proiecte / programe cu 
privire la investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice 
și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie.  
 
Obiectiv 6: Reducerea emisiilor de carbon prin promovarea eficientei energetice, 
dezvoltarea infrastructurii verzi și îmbunătățirea transportului public urban . 
 
Obiectiv 7: Asigurării/creșterii eficienței energetice, la nivelul localității Rovinari  prin 
promovarea de proiecte pentru investiții  pentru utilizarea unor surse regenerabile de 
energie.  
 
Obiectiv 8:  Promovarea  creșterii eficienței energetice și a măsurilor pentru 
utilizarea unor surse regenerabile de energie  prin realizarea de proiecte pentru 
investiții în clădirile rezidențiale   
 
Obiectiv 9 : Dezvoltarea la nivelul localității Rovinari  a unei politici locale cu privire la 
investiții în următoarele domenii sectoare/ activități: 

 modernizarea /extinderea spațiilor verzi existente, crearea de spatii verzi prin 
reconversia si/sau reutilizarea spatiilor si terenurilor abandonate, degradate, a 
altor terenuri urbane si transformarea lor in zone verzi, inclusiv crearea / 
extinderea coridoarelor verzi la nivelul zonelor urbane; 

 acțiuni primare întreprinse pentru îmbunătățirea și creșterea infrastructurii verzi 
(lucrari de impadurire, inierbare, etc); 

 amenajarea infrastructurii albastre: zone umede (mlaștini), lacuri, protecția 
lacurilor și cursurilor de apă (zona de maluri și zona de deasupra malurilor) doar 
în cadrul unor proiecte care includ o componentă de infrastructura verde; 
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 înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției; 
realizarea de sisteme de irigații/sisteme de iluminat inteligent pentru spațiile 
amenajate, supraveghere; 

 
Obiectiv 10 : Dezvoltarea la nivelul localității Rovinari  de proiecte cu privire la investiții 
în următoarele domenii sectoare/ activități: 

 infiintarea, dezvoltarea si optimizarea sistemelor de transport public prin 
investitii in achizitia de material rulant de transport urban curat (tramvai, 
autobuz, troleibuz, etc), sustinerea infrastructurii de transport urbane curate; 
Interventiile in drumuri/strazi vor avea in vedere imbunatatirea parametrilor 
tehnici si functionali prin introducerea/reconfigurarea unei piste de biciclete, a 
unei linii de tramvai/ troleibuz, a unei benzi de circulatie destinata exclusiv 
autobuzelor/transportului public, introducerea sau largirea semnificativa a 
trotuarelor pentru incurajarea mersului pe jos; Investitiile pot include, intr-un 
procent redus, interventii care sa vizeze infrastructura rutiera generala, ca 
actiuni complementare celor de mai sus, intr-un procent limitat. 

 construirea/modernizarea/reabilitarea depourilor/autobazelor aferente 
transportului public local/zonal de călători, inclusiv infrastructura tehnică 
aferentă; 

 îmbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi 
stații și terminale intermodale pentru mijloacele de transport în comun; 

 infrastructuri pentru combustibili alternativi, statii/puncte de incarcare pentru 
mijloacele de transport public; 

 realizarea de sisteme de tip park and ride in afara centrelui orasului, integrate 
cu transportul public; 

 sprijinirea realizarii/modernizarii de infrastructuri pentru moduri de transport 
active: crearea/modernizarea traseelor pentru pietoni, investiții în infrastructura 
pentru ciclism, sisteme de inchiriere biciclete, etc 

 
 
 


