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Poziţia geografică, relief: 
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este situat în depresiunea Bârsei, la poalele muntelui Ciucaș, la o distanță de zece 
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NOTĂ METODOLOGICĂ 
 
 
 
FONDUL FUNCIAR DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ 
SURSA DATELOR  
Surse administrative:  

 Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Braşov. 
 
PRECIZÃRI METODOLOGICE 
Fondul funciar reprezintă totalitatea terenurilor indiferent de destinaţie de titlul pe baza căruia sunt deţinute sau 
de domeniul public sau privat din care fac parte. 
Suprafaţa agricolă după modul de folosinţă include terenurile cu destinaţie agricolă aflate în proprietatea 
persoanelor fizice sau juridice şi care se clasifică astfel: teren arabil păşuni şi fâneţe naturale vii şi pepiniere 
viticole livezi şi pepiniere pomicole. 
Terenul arabil reprezintă suprafaţa care se ară în fiecare an sau la mai mulţi ani şi se cultivă cu plante anuale 
sau perene. 
Păşunile reprezintă terenurile acoperite cu vegetaţie ierboasă instalată pe cale naturală sau regenerată prin 
însămânţare destinate păşunatului animalelor.  
Fâneţele reprezintă terenurile acoperite cu vegetaţie ierboasă instalată pe cale naturală sau regenerată prin 
însămânţare şi destinate recoltării pentru obţinerea de fân. 
Viile şi pepinierele viticole reprezintă suprafeţele cu plantaţii viticole, pepiniere viticole şi terenul în pregătire 
pentru vii. 
Livezile şi pepinierele pomicole reprezintă suprafeţele cu plantaţii pomicole arbuşti fructiferi pepiniere pomicole 
şi terenul în pregătire pentru livezi. 
Suprafaţa cultivată reprezintă suprafaţa însămânţată/ plantată în ogor propriu în anul agricol (1 octombrie - 30 
septembrie) cu o cultură principală care ocupă terenul pe cea mai mare perioadă de timp sau în anii precedenţi 
pentru culturile bienale trienale sau perene. 
 
TERITORIU, LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI PUBLICE 
SURSA DATELOR  
Cercetări statistice: 

 Cercetarea statistică privind modificările fondului de locuinţe; 
 Cercetări statistice privind alimentarea cu apă, canalizare publică şi spaţii verzi, a gazelor naturale şi alte 

cercetări statistice pentru domeniul edilitar. 
 Cercetare statistică exhaustivă. 

Surse administrative: 
 Întreprinderile de transport public local de pasageri - CAEN Rev.2: cod 4931, 4939. 

 
PRECIZĂRI METODOLOGICE 
Fondul de locuinţe se determină pe baza datelor obţinute de la recensămintele populaţiei şi locuinţelor şi a 
modificărilor intervenite în cursul fiecărui an, respectiv: 

 intrările, reprezentând locuinţele date în folosinţă (locuinţe noi şi spaţii cu altă destinaţie transformate în 
locuinţe); 

 ieşirile, reprezentând demolările şi schimbarea locuinţelor în spaţii cu altă destinaţie. 
Locuinţa este construcţia, formată din una sau mai multe camere de locuit situate la acelaşi nivel al clădirii sau la 
niveluri diferite, prevăzută, în general, cu dependinţe (bucătărie, baie etc.) sau cu alte spaţii de deservire, 
independentă din punct de vedere funcţional, având intrarea separată din casa scării, curte sau stradă şi care a 
fost construită, transformată sau amenajată în scopul de a fi folosită, în principiu, de o singură gospodărie. 
Suprafaţa (aria) locuibilă desfăşurată (totală) reprezintă suma suprafeţelor destinate pentru locuit a tuturor 
locuinţelor sau spaţiilor de locuit din clădire. 
Suprafaţa intravilan (ha) reprezintă suprafaţa teritoriului inclusă în perimetrul construibil al municipiilor şi 
oraşelor, inclusiv localităţile componente ale municipiului şi oraşului, conform planului de sistematizare aprobat 
pentru localitatea respectiva. Nu se include suprafaţa satelor ce aparţin municipiului (oraşului). 
Suprafaţa spaţiilor verzi (ha) se referă la suprafaţa spaţiilor verzi amenajate sub formă de parcuri, grădini 
publice sau scuaruri publice, terenurile bazelor şi amenajărilor sportive în cadrul perimetrelor construibile ale 
localităţilor. În cadrul spaţiilor verzi nu se includ serele, pepinierele, grădinile de zarzavaturi, cimitirele, terenurile 
agricole, suprafaţa lacurilor etc. 
Lungimea totală a străzilor din municipii şi oraşe (km) exprima lungimea drumurilor amenajate în cuprinsul 
localităţii care asigură circulaţia între diverse părţi ale acesteia, inclusiv drumurile naţionale şi locale din oraşul 
respectiv, indiferent dacă au sau nu îmbrăcăminte. Se includ şi căile carosabile din ansamblurile noi de locuit, 
dacă au denumire. 
Lungimea străzilor orăşeneşti modernizate (km) este lungimea străzilor cu îmbrăcăminte din piatră fasonată, 
asfalt sau beton. Porţiunile pavate cu piatră fasonată cuprind îmbrăcăminte de piatră cubică, paralelipipedică sau 
de alte forme regulate. 
Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile reprezintă lungimea tuburilor şi conductelor 
instalate pe teritoriul localităţii respective, pentru transportul apei potabile de la conductele de aducţiune sau de la 
staţiile de pompare până la punctele de branşare a consumatorilor. 
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Apa potabilă distribuită consumatorilor este cantitatea totală de apă potabilă livrată efectiv tuturor 
consumatorilor, populaţiei şi operatorilor economici, pentru nevoi productive şi neproductive (casnice, băi publice, 
clădiri social-culturale şi administrative, hoteluri, stropitul străzilor, spaţii verzi etc.) prin reţele de distribuţie sau 
direct prin conducte de aducţiune; se determină cu ajutorul apometrelor instalate la consumatori, iar  în lipsa 
acestora pe baza normelor de consum pauşal. 
Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile reprezintă cantitatea maximă de apă potabilă ce poate fi 
debitată de instalaţia de alimentare cu apă într-o unitate de timp. Se determină pentru fiecare instalaţie de captare 
- tratare în parte, atât pentru apă industrială cât şi pentru apa potabilă, luându-se în considerare capacitatea 
prevăzută în documentaţia tehnică respectivă în cazul când există această documentaţie confirmată prin procesul 
verbal de recepţie, avându-se în vedere şi eventualele modernizări şi reutilări care duc la mărirea capacităţii 
iniţiale. Dacă la o instalaţie există diferenţa între capacitatea de captare şi capacitatea de tratare, se va lua în 
calcul capacitatea cea mai mică. În capacitatea totală a instalaţiilor de captare se vor include numai acelea care 
deservesc instalaţiile centralizate de alimentare cu apă şi nu cele ale unităţilor pentru nevoile industriale proprii. 
Energia termică distribuită (Gcal) reprezintă energia termică distribuită prin cumpărare de la centralele electrice 
de termoficare şi centralele termice din zona, precum şi energia termică distribuită de microcentralele termice de 
bloc sau cvartal, aparţinând unităţilor administraţiei locale. 
Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare reprezintă lungimea canalelor (tuburilor) prin care se 
colectează şi se evacuează apele reziduale (menajere, industriale, etc.) şi a celor provenite din precipitaţii de pe 
teritoriul localităţii cu canalizare publică, începând de la căminele de racordare a clădirilor cu instalaţii de 
canalizare şi până la punctul de deversare a apelor reziduale într-un emisar natural. Se includ atât reţelele de 
canalizare (de serviciu) cât şi canalele colectoare principale şi secundare. În cazul când conductele sunt aşezate 
în mai multe rânduri pe aceeaşi stradă, se consideră lungimea lor totală. Nu se includ racordurile la clădiri. 
Lungimea totală a conductelor de distribuire a gazelor se referă la totalitatea conductelor (din reţea şi direct 
din conductele magistrale de transport) prin care se distribuie gaze la consumatorii dintr-o localitate, începând de 
la staţiile de reglare a presiunii şi predare a gazelor de către furnizori până la punctele de branşare a 
consumatorilor. 
Gazele naturale distribuite efectiv reprezintă volumul total de gaze naturale livrate consumatorilor prin reţele de 
distribuţie (inclusiv gazele naturale consumate de unitatea distribuitoare). 
Numărul vehiculelor în inventar pentru transportul public local de pasageri se referă la totalitatea 
vehiculelor pentru transportul rutier de pasageri efectuat în interiorul zonei administrativ-teritoriale a unei localităţi, 
înscrise în inventarul unităţii respective, la sfârşitul anului. 
 
POPULAŢIA  
SURSA DATELOR 
Surse statistice: 

 Recensămintele populaţiei;  
Recensământul din octombrie 2011 s-a realizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 763/2008 
al Parlamentului European şi al Consiliului privind Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor; 

 Statistici din evidenţa curentă a populaţiei, pentru datele referitoare la numărul şi structura demografică a 
populaţiei; 

 Înregistrări din evidenţa stării civile: Buletine statistice demografice completate de oficiile de stare civilă cu 
date referitoare la naşteri, decese, căsătorii, divorţuri şi înregistrări primite de la judecătorii şi notariate pentru 
divorţuri; 

 Model econometric bazat pe tehnici de estimare pe domenii mici, pentru determinarea numărului de emigranţi 
(persoane din România care şi-au schimbat reşedinţa obişnuită în alte ţări); 

 Statisticile privind populaţia rezidentă sunt estimate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 
nr.1260/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind statisticile demografice 
europene. 
Surse administrative: 

 Baza de date a Ministerului Afacerilor Interne, privind evidenţa persoanelor, pentru populaţia după domiciliu, 
migraţia internă (cu schimbarea domiciliului şi stabilirea reşedinţei) şi internaţională (definitivă) determinată de 
schimbarea  domiciliului. 
 
PRECIZĂRI METODOLOGICE 
Populaţia după domiciliu reprezintă numărul persoanelor cu cetăţenie română şi domiciliul pe teritoriul 
României, delimitat după criterii administrativ-teritoriale. 
Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declară că are locuinţa principală, trecută în actul de identitate 
(CI, BI), aşa cum este luată în evidenţa organelor administrative ale statului. În stabilirea valorii acestui indicator 
nu se ţine cont de reşedinţa obişnuită, de perioada şi/sau motivul absenţei de la domiciliu. 
Populaţia după domiciliu la 1 iulie 2014 a fost estimată prin metoda componentelor, respectiv pornind de la baza 
de date a Ministerului Afacerilor Interne privind evidenţa persoanelor şi ajustată cu numărul deceselor şi al 
naşterilor din perioada corespunzătoare.  
Datele privind populaţia după domiciliu sunt disponibile în profil teritorial, pe următoarele niveluri de detaliere: 
nivel naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi localităţi. 
Indicatorul este relevant în dimensionarea populaţiei la nivel de localitate, acesta fiind singurul indicator de 
populaţie disponibil la acest nivel de dezagregare în profil teritorial.  
Repartizarea populaţiei pe medii de rezidenţă s-a realizat astfel: 
– începând cu anul 1968, în mediul urban sunt cuprinse numai municipiile şi oraşele. 
Vârsta este exprimată în ani împliniţi (de exemplu, o persoană care are vârsta de 24 ani şi 11 luni la 1 iulie, este 
cuprinsă la vârsta de 24 ani).  
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Sfera de cuprindere a fenomenelor demografice: 
–  pentru perioada 1960-2011, numărul născuţilor-vii şi al deceselor include toate persoanele născute şi 
respectiv, decedate într-un an calendaristic, indiferent unde a avut loc acest fenomen demografic (în România 
sau în străinătate); 
– începând cu anul 2012 sunt incluse doar naşterile şi decesele care au avut loc pe teritoriul României, naşterile 
şi decesele persoanelor care au reşedinţa obişnuită în străinătate nefiind incluse. 
Definiţiile evenimentelor demografice sunt în concordanţă cu principiile şi recomandările Comisiei de Statistică 
a Organizaţiei Naţiunilor Unite: 
– născut-viu este produsul concepţiei, expulzat sau extras complet din corpul mamei, independent de durata 
sarcinii şi care, după această separare, prezintă un semn de viaţă (respiraţie, activitate cardiacă, pulsaţii ale 
cordonului ombilical sau contracţii musculare dependente de voinţă); 
– născut-mort este produsul concepţiei, expulzat sau extras complet din corpul mamei după o durată a sarcinii 
de cel puţin 28 săptămâni şi care, după această separare, nu prezintă nici un semn de viaţă; 
– decedată este persoana căreia i-au încetat definitiv funcţiile vitale după trecerea unui timp oarecare de la 
naştere; 
– căsătoria reprezintă uniunea dintre un bărbat şi o femeie, încheiată în concordanţă cu legislaţia ţării, în scopul 
întemeierii unei familii şi din care rezultă drepturi şi obligaţii între cei doi soţi, precum şi ale acestora faţă de copii; 
– divorţul reprezintă desfacerea unei căsătorii încheiate legal, printr-o hotărâre definitivă a instanţei 
judecătoreşti, a ofiţerului de stare civilă sau a unui notar public. Datele se referă la acţiunile de divorţ pentru care 
desfacerea căsătoriei a fost admisă.  
Sporul natural reprezintă diferenţa dintre numărul născuţilor-vii şi numărul persoanelor decedate, în anul de 
referinţă. 
Rata mortalităţii infantile reprezintă numărul de decedaţi în vârstă de sub 1 an la 1000 născuţi-vii din anul 
respectiv.  
Repartizarea evenimentelor demografice în profil teritorial (pe judeţe) s-a făcut după următoarele criterii: 
– pentru născuţi-vii, după reşedinţa obişnuită a mamei; 
– pentru decese, după reşedinţa obişnuită a persoanei decedate; 
– pentru căsătorii, după locul înregistrării căsătoriei; 
– pentru divorţuri, după ultimul domiciliu comun al soţilor. 
 
FORŢA DE MUNCĂ 
SURSA DATELOR  
Cercetări statistice: 

 Ancheta Structurală în Întreprinderi; 
Surse administrative: 

 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru datele privind şomajul înregistrat ; 
 Bilanţurile Agenţilor Economici. 

 
PRECIZĂRI METODOLOGICE 
Numărul mediu al salariaţilor reprezintă o medie aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice ale 
salariaţilor, inclusiv din zilele de repaus săptămânal, sărbători legale şi alte zile nelucrătoare împărţită la numărul 
total al zilelor calendaristice (365 zile). Salariaţii care nu au fost angajaţi cu normă întreagă s-au inclus în numărul 
mediu proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul de muncă. 
Începând cu anul 2003 din efectivele zilnice luate în calculul numărului mediu au fost excluşi salariaţii al căror 
contract de muncă/raport de serviciu a fost suspendat, conform Legii nr.53/2003 Codul muncii, art. 49-54, privind 
“Suspendarea contractului individual de muncă” şi Legii nr.161/2003 referitor la suspendarea raportului de 
serviciu (exemple: concediu de maternitate, concediu pentru incapacitate temporară de muncă, exercitarea unei 
funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti pe toată durata mandatului ş.a.). Sursa 
datelor fiind Ancheta Structurală în Întreprinderi, sunt cuprinşi salariaţii din societăţile comerciale (după sediul 
social) şi sunt excluşi cei din administraţia publică, ONG-uri, organizaţii politice. 
Conform legislaţiei în vigoare, calitatea de şomer o are persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele 
condiţii: 
a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de 
pensionare; 
b) starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci; 
c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici 
decât valoarea indicatorului social de referinţă l asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în 
vigoare; 
d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare dacă s-ar găsi un loc de muncă.  
Asimilaţi şomerilor sunt persoanele în căutarea unui loc de muncă şi care nu au putut ocupa loc de muncă după 
absolvirea unei instituţii de învăţământ şi care îndeplinesc următoarele condiţii: 
– sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de 
la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale; 
– sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoanele cu handicap în vârstă de minim 16 ani care nu au reuşit 
să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale. 
Numărul de salariaţi este calculat după domiciliul persoanei. 
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ÎNVĂŢĂMÂNT 
SURSA DATELOR  
Cercetări statistice: 

 Cercetări statistice realizate la începutul şi sfârşitul anului şcolar (universitar) în unităţile de învăţământ 
de toate tipurile, pe forme de proprietate şi niveluri de educaţie. 
 
PRECIZĂRI METODOLOGICE 
Datele statistice privind numărul copiilor şi elevilor înscrişi, absolvenţilor şi personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar (preşcolar, primar şi gimnazial, liceal, profesional, postliceal) cuprind şi pe cele din învăţământul 
special. 
Datele statistice privind învăţământul universitar (numărul facultăţilor, studenţii înscrişi, absolvenţii şi 
personalul didactic) includ şi învăţământul superior de scurtă durată (colegii), precum şi studenţii străini care 
studiază în România; nu sunt incluşi studenţii români care studiază în alte ţări. 
Cadrele didactice sunt înregistrate o singură dată la unitatea unde au cartea de muncă. În aceeaşi categorie 
sunt incluşi şi maiştrii instructori, care desfăşoară activitate instructiv-educativă în sistemul de învăţământ. 
 
CULTURĂ ŞI ARTĂ 
SURSA DATELOR  
Cercetări statistice: 

 Cercetări statistice privind activitatea bibliotecilor, a muzeelor şi colecţiilor publice precum şi a instituţiilor 
şi companiilor de spectacole sau concerte. 
Surse administrative:  

 Bibliotecile din judeţul Braşov, pentru datele privind intrările în Depozitul Legal al cărţilor şi broşurilor, 
ziarelor şi revistelor, manualelor şi cursurilor universitare tipărite în anul de referinţă; 

 Ministerul Culturii, pentru activitatea instituţiilor publice de cultură şi culte. 
 
PRECIZÃRI METODOLOGICE 
Biblioteca este instituţia, compartimentul sau structura specializată al cărei scop principal este de a constitui, a 
organiza,a prelucra, a dezvolta şi a conserva colecţii de cărţi, publicaţii, alte documente specifice şi baze de date 
pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere 
Volume de bibliotecă sunt considerate cărţile, broşurile, colecţiile de ziare şi reviste cu minimum 5 pagini, 
precum şi materialele audiovizuale (casete cu benzi magnetice, diafilme, CD-uri, DVD-uri etc.) pentru toate 
tipurile de biblioteci: naţionale, judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale, ale instituţiilor de învăţământ 
superior, ale operatorilor economici şi ale unităţilor şcolare; 
Cititor, persoană care consultă în sediul bibliotecii sau împrumută pentru acasă cel puţin o dată într-un an 
calendaristic o carte, broşură sau o altă publicaţie aparţinând bibliotecii respective.  
Pentru perioada 2007-2010 datele se refera la cititori înscrişi, iar pentru 2011-2012, la cititori activi. 
Instituţiile de spectacole şi concerte sunt: teatrele, filarmonicile, orchestrele şi ansamblurile artistice care au 
funcţionat în anul de referinţă. Teatrele, filarmonicile, orchestrele şi ansamblurile artistice prezintă publicului 
spectacole dramatice, lirice, coregrafice, de divertisment, folclorice, de varietăţi, de circ, de păpuşi sau marionete, 
precum şi concerte, indiferent de gen, sau orice alt tip de reprezentaţie în care interpretările şi execuţiile artiştilor 
interpreţi sau executanţi sunt prezentate direct publicului. În cazul când o instituţie de spectacol prezintă 
spectacole concomitent în mai multe săli sau când în aceeaşi sală prezintă alternativ spectacole în limbi diferite, 
personalul artistic se grupează pe colective artistice. Dacă sub aceeaşi conducere administrativă există colective 
artistice care dau spectacole în genuri artistice diferite sau limbi diferite, acestea se consideră ca fiind unităţi 
artistice separate.  
Muzeul este instituţia cultură care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune în 
scopul cunoaşterii, educării şi recreării, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor 
umane, precum şi ale mediului înconjurător. Ansamblul bunurilor culturale şi naturale existente în cadrul muzeului 
sau, după caz, în cadrul colecţiei publice constituie patrimoniul muzeal. Colecţiile publice sunt colecţiile accesibile 
publicului şi specialiştilor. După bunurile culturale care alcătuiesc patrimoniul muzeal, muzeele şi colecţiile publice 
se clasifică în: muzee sau colecţii publice de artă, arheologie şi istorie, ştiinţa şi istorie naturală, ştiinţa şi tehnică, 
etnografie şi antropologie, specializate, regionale, generale, mixte. Sunt incluse şi grădinile botanice şi zoologice, 
acvariile şi rezervaţiile naturale. Se înregistrează patrimoniul muzeal, muzee şi colecţii publice, proprietate publică 
şi privată, existente la sfârşitul anului de referinţă. 
Vizitatorul este persoana care vizitează un muzeu, individual sau în grup, pentru a privi bunurile muzeale 
expuse. Statistic se înregistrează numărul vizitatorilor pe bază biletelor vândute.  
 
SĂNĂTATE 
SURSA DATELOR  
Cercetări statistice: 

 Cercetări statistice realizate în unităţile sanitare. 
Surse administrative: 

 Direcţia Sanitară, pentru datele privind: pacienţi ieşiţi din spital. 
 
PRECIZĂRI METODOLOGICE 
Reţeaua unităţilor sanitare este urmărită atât pentru sectorul majoritar de stat, cât şi pentru cel privat, datele 
reflectând situaţia înregistrată la sfârşitul anului.  
În numărul medicilor, stomatologilor şi a personalului sanitar mediu este inclus şi personalul corespunzător 
din alte ministere şi instituţii cu reţea proprie. 
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În numărul personalului sanitar mediu sunt incluşi: asistenţi medicali; surori medicale; tehnicieni sanitari; 
oficianţi medicali; moaşe; laboranţi şi alte categorii de personal sanitar cu studii medii asimilate. 
În numărul paturilor de spital sunt incluse şi cele pentru nou născuţi din spitalele sau secţiile de obstetrică-
ginecologie; nu sunt incluse paturile pentru însoţitori. 
 
RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL 2010 
SURSA DATELOR  
Cercetări statistice: 

 Recensământul General Agricol 2010; 
 
PRECIZÃRI METODOLOGICE 
Suprafaţa cultivată reprezintă suprafaţa însămânţată/ plantată în ogor propriu în anul agricol (1 octombrie - 30 
septembrie) cu o cultură principală care ocupă terenul pe cea mai mare perioadă de timp sau în anii precedenţi 
pentru culturile bienale trienale sau perene. 
 
ACTIVITATE ÎNTREPRINDERILOR 
SURSA DATELOR  
Cercetări statistice: 

 Ancheta Structurală în Întreprinderi şi alte cercetări realizate de Institutul Naţional de Statistică privind 
activitatea întreprinderilor din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii; 
Surse administrative: 

 Ministerul Finanţelor Publice, pentru datele din Registrul Contribuabililor, pentru datele din bilanţurile 
contabile ale firmelor, pentru datele privind impozitarea veniturilor persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale, 
precum şi pentru datele privind statele de funcţiuni ale unităţilor bugetare; 
 
PRECIZÃRI METODOLOGICE 
Agent economic reprezintă organizaţia (pluripersonală sau unipersonală) cu personalitate juridică, creată pentru 
a desfăşura activităţi definite în baza Legii nr. 15/1990, a Legii nr.31/1990 cu modificările ulterioare, a Legii nr. 
507/2002 şi a OU nr. 44/2008. 
Cifra de afaceri - suma veniturilor rezultate din vânzări de bunuri, vânzări de mărfuri, executarea de lucrări şi 
prestări de servicii, mai puţin rabaturile, remizele şi alte reduceri acordate clienţilor. Datele privind cifra de afaceri 
nu includ TVA. Datele privind cifra de afaceri sunt în preţurile curente ale fiecărui an. 
Investiţii brute în bunuri corporale – valoarea investiţiilor efectuate în cursul perioadei de referinţă în toate 
bunurile corporale, incluzând pe lângă mijloacele fixe puse în funcţiune şi valoarea cumpărărilor de terenuri şi 
mijloace fixe (la mâna a doua sau cumpărate de la alte unităţi) corectată cu diferenţa (±) soldurilor de imobilizări 
corporale în curs (investiţii neterminate), cu diminuările prin: investiţii care nu creează mijloace fixe, investiţii 
definitiv sistate, investiţii în curs vândute şi investiţii în curs de execuţie cedate la terţi. 
Investiţiile nete (noi) reprezintă cheltuielile efectuate pentru lucrări de construcţii, de instalaţii şi de montaj, 
pentru achiziţionarea de utilaje, mijloace de transport, alte cheltuieli destinate creării de noi mijloace fixe, pentru 
dezvoltarea, modernizarea, reconstrucţia celor existente, precum şi valoarea serviciilor legate de transferul de 
proprietate al mijloacelor fixe existente şi al terenurilor (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de 
încărcare-descărcare) etc. 
Nu se cuprinde în volumul investiţiilor nete (noi) valoarea terenurilor şi a mijloacelor fixe din ţară care au mai fost 
folosite (cumpărate de la alte unităţi). 
Investiţiile nete sunt prezentate pe activităţi omogene ale economiei naţionale, forme de proprietate, surse de 
finanţare şi elemente de structură. 
Indicii privind evoluţia investiţiilor nete au fost calculaţi pe baza datelor în preţuri comparabile. 
 
CONSTRUCŢII 
SURSA DATELOR  
Cercetări statistice: 

 Cercetarea statistică privind locuinţele terminate; 
 Cercetare statistică exhaustivă privind autorizaţiile de construire. 

 
PRECIZĂRI METODOLOGICE 
Locuinţa terminată în cursul unui an este acea construcţie care nu a existat anterior şi ale cărei elemente, 
inclusiv fundaţia, s-au construit pentru prima dată, la care s-au realizat toate categoriile de lucrări prevăzute în 
documentaţia de execuţie şi care au fost recepţionate de beneficiar. 
Autorizaţia de construire constituie actul de autoritate al administraţiei locale pe bază căruia se asigură 
aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea 
construcţiilor.  
Autorizaţia de construire se eliberează beneficiarului lucrării, în temeiul şi cu respectarea documentaţiilor de 
urbanism şi amenajare a teritoriului, în vederea începerii lucrărilor de construcţii.  
 
TURISM 
SURSA DATELOR  
Cercetări statistice: 

 Cercetări statistice exhaustive privind activitatea de turism a persoanelor juridice şi fizice. 
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PRECIZĂRI METODOLOGICE 
Structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică - orice construcţie sau amenajare, care 
furnizează în mod permanent sau sezonier serviciul de cazare şi alte servicii specifice pentru turişti. 
Vilele turistice, bungalourile şi pensiunile turistice - structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare 
distincte pentru fiecare clădire în parte, chiar dacă au o recepţie comună pentru mai multe vile, bungalouri sau 
pensiuni. 
Bungalourile - structuri de cazare turistică de capacitate redusă, realizate, de regulă, din lemn sau materiale 
similare. Sunt amplasate în perimetrul campingurilor, satelor de vacanţă, ca unităţi independente în cadrul unor 
staţiuni sau zone turistice sau ca spaţii complementare pe lângă alte structuri de cazare turistică. 
Unitatea de tip căsuţă - grup independent de căsuţe turistice care are recepţie şi conducere administrativă 
comună. 
Pensiunile turistice - structuri de primire turistică, având o capacitate de cazare de până la 15 de camere, 
totalizând maxim 60 de locuri, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădiri independente, care asigură în 
spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire şi servire a mesei. 
Pensiunile agroturistice sunt structuri de primire turistică, având o capacitate de cazare de până la 8 camere, 
funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădiri independente, care asigură în spaţii special amenajate cazarea 
turiştilor şi condiţiile de pregătire şi servire a mesei, precum şi posibilitatea participării la activităţi gospodăreşti 
sau meşteşugăreşti. 
Nu se cuprind în cercetarea statistică, structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică cu o 
capacitate de cazare instalată de mai puţin de 5 locuri. 
Nu se cuprind în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică: structurile de cazare folosite 
în exclusivitate de posesori sau chiriaşi, pe o durată mai mare de un an, indiferent de clasificarea acestora; 
locuinţele secundare ale populaţiei, utilizate în scopuri turistice în mod exclusiv de posesorii acestora; căminele, 
internatele şcolare pe perioada anului şcolar; unităţile spitaliceşti (cu excepţia sanatoriilor şi altor spaţii similare ce 
practică în mod exclusiv activităţi turistice); vagoanele dormitor; adăposturile şi refugiile montane şi similare; 
barăcile şi dormitoarele pentru muncitori; căminele de bătrâni şi casele de copii 
În numărul structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică au fost cuprinse structurile 
existente la 31 iulie, din anul respectiv. Se exclud structurile a căror activitate a fost întreruptă în vederea realizării 
unor reparaţii capitale sau pentru modificări importante ale capacităţii de cazare sau / şi a categoriei de încadrare. 
Locurile aferente structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică complementare (căsuţe, 
terenuri de campare etc.) la o structură de cazare turistică de bază (hotel, motel, camping etc.)  şi utilizarea 
acestor locuri sunt cuprinse la structura de bază. 
Capacitatea de cazare turistică existentă (instalată) reprezintă numărul de locuri de cazare de folosinţă 
turistică înscrise în ultimul act de recepţie, omologare sau clasificare al structurii de primire turistică cu funcţiuni 
de cazare turistică, exclusiv paturile suplimentare care se pot instala în caz de necesitate. Sunt luate în calcul 
numărul de locuri din structurile existente la 31 iulie, din anul respectiv. 
Capacitatea de cazare turistică în funcţiune (exprimată în locuri-zile) reprezintă numărul de locuri de cazare 
puse la dispoziţia turiştilor de către structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, înmulţit cu 
numărul de zile cât sunt deschise structurile în perioada considerată. Se exclud locurile din camerele sau 
structurile închise temporar din lipsă de turişti, pentru reparaţii sau pentru alte motive. 
Indicii de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune se calculează prin raportarea numărului 
de înnoptări realizate, la capacitatea de cazare turistică în funcţiune, din perioada respectivă. 
 
SIMBOLURI FOLOSITE 
…       = lipsă date 
-         = nu e cazul sau valoare nulă 
*         = date confidenţiale 
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1. FOND FUNCIAR DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Suprafaţa totală  (ha) 13950 13950 13950 13950 13183 … 

     din care: proprietate privată  (ha) 12413 13192 13292 13292 12916 … 

Suprafaţa agricolă după modul de folosinţă total 

(ha) 
5813 5813 6069 6069 5813 … 

     din care: - proprietate privată  (ha) 5765 5813 6069 6069 5813 … 

Suprafaţa arabilă - total (ha) 2284 2284 2284 2284 2284 … 

     din care: proprietate privată  (ha) 2248 2248 2284 2284 2284 … 

Suprafaţa păşunilor - total  (ha) 859 859 1008 1008 859 … 

     din care:  proprietate privată (ha) 859 859 1008 1008 859 … 

Suprafaţa fâneţelor - total  (ha) 2670 2670 2777 2777 2670 … 

     din care: proprietate privată  (ha) 2658 2670 2777 2777 2670 … 

Suprafaţa cu terenuri neagricole - total  (ha) 8137 8137 7881 7881 7370 … 

     din care: proprietate privată  (ha) 6648 7379 7223 7223 7103 … 

Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie 

forestieră - total (ha) 
6690 6513 6179 6179 5746 … 

     din care:  proprietate privată (ha) 5746 6022 5788 5788 5746 … 

Suprafaţa ocupată cu construcţii - total  (ha) 783 1260 1457 1457 1260 … 

     din care:proprietate privată  (ha) 783 1238 1435 1435 1238 … 

Suprafaţa cu terenuri degradate şi neproductive - 

total (ha) 
119 119 ... ... 119 … 

     din care:proprietate privată  (ha) 119 119 ... ... 119 … 

Suprafaţa –căi de comunicaţii şi căi ferate -total-

ha cu terenuri degradate şi neproductive - total 

(ha) 

164 164 164 164 164 … 

     din care:proprietate privată  (ha) ... ... ... ... ... … 

Suprafata cu ape si balti-total-ha 81 81 81 81 81 … 

     din care:proprietate privată  (ha) ... ... ... ... ... … 

 

2. TERITORIU, LOCUINŢE, UTILITĂŢI PUBLICE 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Locuinţe existente la sfârşitul anului - total 

(număr) 2486 2863 2883 2897 2941 2979 

Locuinţe - proprietate publică  7 9 9 9 9 9 
Locuinţe - proprietate privată 2479 2854 2874 2888 2932 2970 

Suprafaţa locuibilă – total (m2) 104084 155374 156946 158108 161394 164487 

      Suprafaţa locuibilă - proprietate publică 232 544 544 544 544 544 

Suprafaţa locuibilă - proprietate privată 103852 154830 156402 157564 160850 163943 

Suprafaţa locuibilă ce revine în medie pe un 

locuitor (m2/locuitor) 12,5 18,2 18,0 17,9 17,9 18,0 

Lungimea totala a retelei simple de distributie 

a apei potabile (km) 
77,0 83,5 88,0 90,3 90,4 92,3 

Capacitatea instalaţiilor de producere a apei 

potabile (m3/zi) 
1680 1680 1680 1680 1680 1680 

Capacitatea instalaţiilor de producere a apei 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

pe locuitor (m3/ locuitor/zi) 

Cantitatea de apă potabilă distribuită 

consumatorilor - total (mii m3) 
366 225 324 376 343 421 

Cantitatea de apă potabilă distribuită 

consumatorilor-uz casnic  (mii m3) 
310 204 239 272 252 349 

Cantitatea de apă potabilă distribuită 

consumatorilor pentru uz casnic, care revine în 

medie pe un locuitor (m3/ locuitor) 
37,2 23,9 27,5 30,7 27,9 38,1 

Lungimea totala a conductelor de distributie a 

gazelor (km) 
21,0 35,0 35,2 35,2 45,0 45,0 

Gaze naturale distribuite total (mii m3) 70 450 460 510 591 1028 

Gaze naturale distribuite-uz casnic (mii m3) 7 112 107 139 198 310 

Cantitatea de gaze naturale distribuită 

consumatorilor pentru uz casnic, care revine în 

medie pe un locuitor (m3/ locuitor) 

0,8 13,1 12,3 15,7 22,0 33,8 

 

3. POPULAŢIE 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Populaţia după domiciliu total, la 1 iulie 8334 8521 8705 8846 9019 9160 
Populaţia stabilă - femei, la 1 iulie 4184 4267 4360 4423 4485 4542 

Populaţia după domiciliu pe grupe de vârstă la 1 

iulie 8334 8521 8705 8846 9019 9160 
  0 – 19 ani 2535 2543 2628 2656 2722 2765 
20 – 64 ani 4839 5021 5123 5232 5311 5389 
65 ani şi peste 960 957 954 958 986 1006 

Densitatea populaţiei după domiciliu 59,7 61,1 62,4 63,4 68,4 69,8 
Născuţi vii 145 156 179 147 161 161 
Născuţi vii la 1000 locuitori populaţie după 

domiciliu (‰) 17,4 18,3 20,6 16,6 17,9 17,6 

Născuţi morţi - - - - -  
Decedaţi - total 83 104 87 80 86 80 
Decedaţi la 1000 locuitori populaţie după 

domiciliu (‰) 10,0 12,2 10,0 9,0 9,5 8,7 

Sporul natural 62 52 92 69 75 81 
Spor natural la 1000 locuitori populaţie după 

domiciliu (‰) 7,4 6,1 10,6 7,8 8,1 8,9 

Decedaţi sub un an 3 2 4 2 3 - 
Rata mortalităţii infantile (‰) 20,7 12,8 22,3 13,6 18,9 - 
Căsătorii 51 31 35 38 48 40 
Căsătorii la 1000 locuitori populaţie după 

domiciliu (‰) 6,1 3,6 4,0 4,3 5,3 4,4 

Divorţuri 7 9 2 10 12 14 
Divorţuri la 1000 locuitori populaţie după 

domiciliu (‰) 0,84 1,06 0,23 1,13 1,33 1,5 

Populaţia după domiciliu – total, la 1 ianuarie 8291 8430 8597 8776 8920 9085 
Populaţia după domiciliu – femei, la 1 

ianuarie 4146 4228 4301 4388 4448 4521 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Stabiliri de reşedinţă  20 29 25 31 27 36 
Plecări cu reşedinţă  30 42 35 37 46 50 

 

Total Masculin Feminin  

2010 2015 2010 2015 2010 2015 

Populaţia după domiciliu pe grupe de vârstă 
la 1 iulie  8334 9160 4150 4618 4184 4542 

    0 – 4 ani 705 776 352 411 353 365 
    5 – 9 ani 642 703 346 348 296 355 
10 - 14 ani 611 659 308 353 303 306 
15 – 19 ani 577 627 280 313 297 314 
20 – 24 ani 669 579 347 292 322 287 
25 – 29 ani 645 719 337 375 308 344 
30 – 34 ani 662 706 339 378 323 328 
35 – 39 ani 629 722 351 374 278 348 
40 – 44 ani 584 667 309 370 275 297 
45 – 49 ani 386 625 199 324 187 301 
50 – 54 ani 436 413 226 210 210 203 
55 – 59 ani 480 476 222 248 258 228 
60 – 64 ani 348 482 175 216 173 266 
65 – 69 ani 283 333 103 160 180 173 
70 – 74 ani 256 260 102 95 154 165 
75 – 79 ani 189 197 75 76 114 121 
80 – 84 ani 152 110 60 41 92 69 
85 ani şi peste 80 106 19 34 61 72 

 

4. FORŢA DE MUNCĂ 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Salariaţi - total (număr mediu) 629 934 907 868 953 997 
Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul 

anului – total 
453 311 383 347 423 416 

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul 

anului – femei 
149 123 127 108 131 145 

Numărul şomerilor înregistraţi 

la sfârşitul anului - bărbaţi 
304 188 256 239 292 271 

 

5. ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Unităţi de învăţământ - total 4 4 2 1 1 1 

Grădiniţe de copii 1 1 1 - - - 

Şcoli din învăţământul primar şi gimnazial 

(inclusiv special) 
3 3 1 1 1 1 

Copii înscrişi în grădiniţe 268 295 326 343 321 312 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Elevi înscrişi - total 908 927 1036 1048 1053 1087 

Elevi înscrişi în învăţământ primar şi 

gimnazial (inclusiv special) 
908 927 1036 1048 1053 1061 

Elevi înscrişi în învăţământ primar 

(inclusiv special) 
477 498 553 546 556 563 

Elevi înscrişi în învăţământ gimnazial 

(inclusiv special) 
431 429 483 502 497 498 

Elevi înscrişi în învăţământul liceal - - - - - 26 

Gradul de încărcare al unei educatoare 

(număr preşcolari/ educatoare) 
24,4 22,7 27,2 28,6 29,2 28,4 

Numărul elevilor din învăţământul primar şi 

gimnazial care revine în medie la un cadru 

didactic (număr elevi/ cadru didactic) 
16,2 17,2 15,5 15,0 15,5 15,8 

Absolvenţi - total 77 72 91 89 101 118 

Absolvenţi învăţământ gimnazial (inclusiv 

special) 
77 72 91 89 101 118 

Absolvenţi învăţământ profesional - - - - - - 

Personal didactic – total 67 67 79 82 79 78 

Personal didactic în învăţământ preşcolar 11 13 12 12 11 11 

Personal didactic în învăţământ primar şi 

gimnazial (inclusiv special) 
56 54 67 70 68 67 

Personal didactic în învăţământ primar 

(inclusiv special) 
20 20 23 21 18 17 

Personal didactic în învăţământ gimnazial 

(inclusiv special) 
36 34 44 49 50 50 

Săli de clasă şi cabinete şcolare 31 31 22 41 41 41 

Laboratoare şcolare 3 2 3 3 - - 

Ateliere şcolare - - - - -  

Săli de gimnastică - total - - 1 - - - 

Terenuri de sport - total - - 1 2 - - 

PC - total 34 34 14 23 8 8 

 

6. CULTURĂ ŞI ARTĂ 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Biblioteci – total  (număr) 3 3 3 2 2 2 

Biblioteci publice  (număr) - - - 1 1 1 

Volume existente în biblioteci (număr) 7874 12232 12246 13023 16258 16033 

Cititori activi la biblioteci (număr) 59 377 331 413 518 562 

Volume eliberate (număr) 750 1170 1821 1093 1083 909 

Dotarea comunităţilor locale cu volume 

disponibile publicului larg (număr volume la 1000 

locuitori) 

944,8 1435,5 1406,8 1472,2 1802,6 1750,3 

Numărul de cititori activi la 1000 locuitori 7,1 44,2 38,0 46,7 57,4 61,4 

Personalul angajat din biblioteci (număr) 1 1 1 1 1 1 

Muzee (număr) 1 1 1 1 1 1 

Vizitatori ai muzeelor (număr) 14 12 22 120 130 125 

Personalul angajat din muzee (număr) ... 1 1 1 1 1 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Numărul de vizitatori ai muzeelor la 1000 

locuitori 
1,7 1,4 2,5 13,6 14,4 13,6 

Gradul de acces al populaţiei la mijloace de 

informare şi cultură (institutii de spectacole si 

concerte+biblioteci+muzee/ 1000 locuitori) 

0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 

 

7. SĂNĂTATE 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Medici - proprietate publică  (persoane) 4 4 4 5 5 - 

din total:Medici de familie - proprietate publică 

(persoane) 
4 3 3 5 4 - 

Medici - proprietate privata  (persoane) - - - - - 4 

din total:Medici de familie - proprietate privata 

(persoane) 
- - - - - 4 

Stomatologi – proprietate publică (persoane) 1 1 1 - - - 

Stomatologi – proprietate privată (persoane) - - 1 2 2 - 

Farmacişti – proprietate privată  (persoane) 2 2 2 2 3 4 

Personal mediu sanitar - proprietate publică  

(persoane) 
6 6 6 4 5 - 

Personal mediu sanitar - proprietate privată  

(persoane) 
- - - - - 4 

Cabinete medicale individuale (de familie) – 

proprietate publică (număr) 
4 4 4 4 4 - 

Farmacii - proprietate privată (număr) 2 2 2 1 2 3 

Puncte farmaceutice – proprietate privata - - - - - 1 

Cabinete stomatologice(individuale)- 

proprietate publică (număr) 
1 1 1 - - - 
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8. RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL 2010 
 

Efectivele de animale (capete pe specii) 
Bovine Ovine Caprine Porcine Păsări Cabaline Familii de 

albine 

510 5111 326 891 8076 275 429 

 

Suprafeţe agricole utilizate după modul de deţinere a terenului (hectare)  
Total 

suprafaţă 
- în proprietate 

- în 

concesiune 
- în arendă - în parte - gratuit - alte moduri 

4482,11 3861,96 - 334,57 12,12 76,49 196,97 

 
Exploataţii agricole, pe clase de mărime a terenului arabil (număr)  

Total 
sub 1 

ha 
1 – 2  

ha 
2 – 5 

 ha 
5 – 10 

ha 
10 – 20 

ha 
20 – 30 

ha 
30 – 50 

ha 
50 – 100 

ha 
Peste 

100 ha 

1226 692 290 208 27 7 - 1 1 - 

 

Suprafaţa de teren arabil utilizat, pe clase de mărime a terenului arabil (hectare)  

Total 
sub 1  

ha 
1 – 2 

 ha 
2 – 5 

 ha 
5 – 10 

ha 
10 – 20 

ha 
20 – 30 

ha 
30 – 50 

ha 
50 – 100 

ha 
Peste 

100 ha 

1725,24 340,66 400,17 602,57 180,05 99,37 - 32,42 70,00 - 

 

Suprafeţe cultivate pe culturi (hectare) 

Total teren 

arabil 
utilizat 

Grâu 
comun 

Secară 
Orz şi 

orzoaică 
Ovăz Porumb 

Alte 

cereale 
pentru 
boabe 

Plante 

leguminoa-
se pentru 

boabe 

1725,24 266,23 1,89 48,91 5,29 44,45 19,27 1,57 

 

Rapiţă 
Soia 

boabe 

Plante 
medicinale, 

aromatice şi 
condimente 

Alte 
plante 

industria
le 

Cartofi 
Sfeclă 

zahăr 

Rădăcinoa
-se pentru 

nutreţ 

Legume, 
pepeni şi 

căpşuni 

2,23 - - - 210,34 17,91 0,40 3,16 

 

Flori şi 

plante 
ornamenta

-le  

Anuale 

pentru fân 
şi masă 

verde 

Porumb 
verde 

Plante 
pentru 
nutreţ 

Plante 

pentru 
seminţe şi 

seminceri 

Alte culturi 
în teren 

arabil 

Teren 

arabil în 
repaus 

fără 
subvenţii 

Teren 

arabil în 
repaus cu 

subvenţii 

- 13,94 9,77 129,17 - 84,63 733,69 124,78 

 
Maşini şi echipamente agricole în proprietate pe tipuri (număr)  

Tractoare Motocultoare 

Pluguri 

pentru 
tractoare 

Cultivatoare 

mecanice 

Combina-

toare 

Grape 

mecanice 

Semănători 

cu tracţiune 
mecanică 

80 3 45 19 13 20 23 
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Maşini pentru 
împrăştiat 

îngrăşăminte 

Maşini pentru 
erbicidat şi 

executat 

tratamente 

Combine 

autopropulsate 
pentru recoltat 
cereale, culturi 

oleaginoase, 
seminceri 

Combine 

autopropulsate 
pentru recoltat 

furaje, sfeclă 

de zahăr, 
cartofi 

Motocositoare 
Alte maşini şi 
echipamente 

agricole 

15 19 4 16 13 23 

 
Persoane care au lucrat în agricultură, după statutul juridic al exploataţiilor agricole 
(număr)  

- exploataţii agricole cu personalitate juridică 

Total, 
din care: 

- exploataţii 
agricole fără 

personalitate 

juridică 
Total 

Regii autonome, 

societăţi agricole, 
societăţi 

comerciale 

Instituţii de 
cercetare 

Instituţii 

publice, 
administraţie 

Alte 
tipuri 

2753 2741 12 9 1 - 2 

 
Persoane care au lucrat în agricultură, pe grupe de vârstă (număr) 

Total 
15 – 24 

 ani 
25 – 34 

 ani 
35 – 44 

 ani 
45 – 54 

ani 
55 – 64 

 ani 
65 ani si 

peste 

2753 109 347 487 482 574 754 

 

9. ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII 
 
Numărul de salariaţi din societăţile comerciale 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Salariaţi - total (număr mediu) 708 752 781 736 885 840 

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 2 3 3 4 23 20 

Silvicultură şi exploatare forestieră 34 37 41 55 62 63 

Alte activităţi extractive - - 2 6 7 4 

Industria alimentară 64 68 66 64 66 73 

Fabricarea băuturilor 126 81 106 60 107 95 

Prelucrarea lemnului, fabricarea 

produselor din lemn şi plută, cu excepţia 

mobilei; fabricarea articolelor din paie şi 

din alte materiale vegetale împletite 

14 18 19 14 9 9 

Fabricarea hârtiei şi a produselor din 

hârtie 
67 43 40 40 46 117 

Fabricarea substanţelor şi a produselor 

chimice 
- 1 1 1 1 - 

Fabricarea produselor din cauciuc şi 

mase plastice 
7 4 14 9 6 - 

Fabricarea altor produse din minerale 

nemetalice 
1 - - 3 - 1 

Industria construcţiilor metalice şi a 

produselor din metal, exclusiv maşini, 

utilaje şi instalaţii 

12 10 10 11 14 10 

Fabricarea calculatoarelor şi a 

produselor electronice si optice 
- - - - 4 6 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fabricarea de maşini, utilaje şi 

echipamente n.c.a. 
2 - 1 2 - 1 

Fabricarea de mobilă 10 23 30 27 21 25 

Repararea, întreţinerea şi instalarea 

maşinilor şi echipamentelor 
- - - - 3 3 

Construcţii de clădiri 5 18 11 16 26 27 

Lucrări de geniu civil 4 8 18 15 2 - 

Lucrări speciale de construcţii 41 37 44 34 32 36 

Comerţul, întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor şi a motocicletelor 
6 9 9 9 7 8 

Comerţ cu ridicata  73 81 87 73 82 88 

Comerţ cu amănuntul 58 59 64 76 159 87 

Transporturi terestre şi transporturi prin 

conducte 
96 98 94 108 107 39 

Depozitare şi activităţi auxiliare pentru 

transporturi 
8 14 14 15 15 14 

Activitati de posta si de curierat - - - - - 1 

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 13 16 15 21 20 36 

Restaurante şi alte activităţi de servicii de 

alimentaţie 
13 48 17 34 24 25 

Activităţi de servicii în tehnologia 

informaţiei 
1 1 1 1 1 1 

Activităţi de servicii informatice 1 1 1 1 1 1 

Tranzacţii imobiliare 5 1 - - 2 7 

Activităţi juridice şi de contabilitate - - - - 1 1 

Activităţi ale direcţiilor (centralelor), 

birourilor administrative centralizate; 

activităţi de management şi de 

consultanţă în management 

8 4 6 6 2 3 

Activităţi de arhitectură şi inginerie; 

activităţi de testari şi analiză tehnică 
3 3 1 1 1 1 

Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei 2 - - - - - 

Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi 

tehnice 
8 9 9 8 8 2 

Activităţi de închiriere şi leasing 1 - - - - - 

Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-

operatorilor; alte servicii de rezervare şi 

asistenţă turistică 

2 4 4 4 1 1 

Activităţi de peisagistică şi servicii pentru 

clădiri 
2 - 6 8 11 14 

Activităţi de secretariat, servicii suport şi 

alte activităţi de servicii prestate în 

principal întreprinderilor 

10 37 34 1 - - 

Învăţământ - - - - - 1 

Activităţi referitoare la sanatatea umana - - - - - 3 

Activitati de asistenta sociala, fara 

cazare 
- - - - - 6 

Activitati de creatie si interpretare 

artistica 
- - - - - 1 

Alte activităţi de servicii 9 16 13 9 14 10 
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Cei mai importanţi agenţi economici cu sediul în localitate, după cifra de afaceri în anul  
2010: 

Denumire agent economic Domeniul de activitate 

Cifra de 

afaceri 
- mii lei - 

Număr 

mediu 
salariaţi 

-persoane- 

SC APEMIN ZIZIN SRL Industria prelucratoare 43740 126 
SC APT PRODUCTION 

SRL 
Transport si depozitare 

8555 66 
SC BRALDICO SRL Industria prelucratoare 7504 64 
SC CHIHLIMBAR SRL Industria prelucratoare 5926 28 

SC RPL SRL 
Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea 

autovehiculelor si motocicletelor 4446 13 
OCOLUL SILVIC CIUCAS 
RA 

Agricultura, silvicultura si pescuit 
3291 25 

SC XELADIOR CO SRL Comert cu ridicata  2575 16 
ANPAL S.R.L. Industria prelucratoare 2574 10 
DUO CART Industria prelucratoare 2425 18 
TEDINA S.R.L. Industria prelucratoare 2074 7 
 
Cei mai importanţi agenţi economici cu sediul în localitate, după cifra de afaceri în anul  
2015: 

Denumire agent economic Domeniul de activitate 
Cifra de 
afaceri 

- mii lei - 

Număr 
mediu 

salariaţi 
-persoane- 

SC APEMIN ZIZIN SA industria prelucratoare 51477 94 
SC CHIHLIMBAR SRL Industria prelucratoare 20474 58 

SC FINANTARE 365 SRL Agricultura, silvicultura si pescuit 10481 8 

SC BRALDICO SRL Industria prelucratoare 9049 70 

SC RPL SRL Comert cu ridicata  8827 19 

OCOLUL SILVIC CIUCAS 

RA Agricultura, silvicultura si pescuit 4848 40 

AEG-TECH SRL Comert cu ridicata  4780 30 

SC DUO CART SRL Industria prelucratoare 4092 22 

SC BORO MARKET SRL Comert  cu amanuntul 3484 9 

SC GRAND HOTEL 

PERLA CIUCASULUI 
TURISM SRL Hoteluri si restaurante 3335 12 
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Indicatori economici 2010 

Activitate (secţiune caen rev 2) 
Număr 

societăţi 

Cifra de 

afaceri  
- mii lei - 

Investiţii brute 

- mii lei - 

Investiţii nete

- mii lei - 

TOTAL 127 115449,9 10688,3 6011,6 
A. Agricultura, silvicultura şi pescuit 7 3969,7 55,5 47,8 
C. Industria prelucrătoare 20 70181,2 6153,6 3518,9 
E. Distribuţia apei; salubritate, gestionarea  

deşeurilor, activităţi de decontaminare a 

terenurilor 
1 47,2 0,0 0,0 

F. Construcţii 15 3512,1 732,4 50,6 
G. Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor 39 18375,5 715,3 575,6 

H. Transport şi depozitare 11 11089,5 1773,4 1010,8 
I. Hoteluri şi restaurante 10 1681,8 304,4 123,7 
J. Informaţii şi telecomunicaţii 2 114,0 9,7 9,7 
L. Tranzacţii imobiliare 2 7,6 15,0 0,0 
M. Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 10 4647,2 857,5 643,2 
N. Activităţi de servicii administrative şi activităţi 

de servicii suport 6 1065,3 31,3 31,3 

Q. Sănătate şi asistenţă socială 1 17,9 0,0 0,0 
S. Alte activităţi de servicii 3 740,7 40,1 0,0 

 
Indicatori economici 2015 

Activitate (secţiune caen rev 2) 
Număr 

societăţi 

Cifra de 
afaceri  

- mii lei - 

Investiţii brute 
- mii lei - 

Investiţii nete
- mii lei - 

TOTAL 174 180139,0 16042,2 12550,5 
A. Agricultura, silvicultura şi pescuit 12 19510,7 5443,6 5335,3 

B. Industria extractivă 2 210,2 0,0 0,0 

C. Industria prelucrătoare 34 98228,0 4602,0 2541,0 

F. Construcţii 16 5242,2 92,6 92,6 
G. Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor 49 38463,9 2815,3 1600,5 

H. Transport şi depozitare 16 7155,3 249,7 244,8 

I. Hoteluri şi restaurante 13 7235,6 2106,6 2091,4 

J. Informaţii şi telecomunicaţii 2 148,2 3,8 3,8 

L. Tranzacţii imobiliare 2 535,5 64,6 64,6 

M. Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 11 1300,0 272,2 219,0 
N. Activităţi de servicii administrative şi activităţi de 

servicii suport 7 890,0 355,9 354,7 

P. Învăţământ 1 209,5 0,0 0,0 

Q. Sănătate şi asistenţă socială 4 189,4 2,8 2,8 

R. Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 1 34,7 0,0 0,0 

S. Alte activităţi de servicii 4 785,7 33,0 0,0 
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10. CONSTRUCŢII 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Locuinţe terminate - total  (număr) 8 19 20 14 44 38 

Locuinţe terminate din fonduri private  

(număr) 
8 19 20 14 44 38 

Locuinţe terminate din fondurile populaţiei 

(număr) 
8 19 20 14 44 38 

Gradul de înnoire a fondului locativ (% între 

locuinţe terminate şi fondul de locuinţe) 
0,3 0,7 0,7 0,5 1,5 1,3 

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 

rezidenţiale (exclusiv pentru colectivităţi) 

(număr) 

53 55 64 59 49 53 

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 

rezidenţiale pentru colectivităţi (număr) 
- - - - 1 - 

Autorizaţii de construire eliberate pentru cladiri 

administrative  (număr) 
- 1 - - - - 

Autorizaţii de construire eliberate pentru alte 

clădiri (număr) 
4 7 10 6 1 2 

Autorizaţii de construire eliberate pentru  clădiri  

pentru comert cu ridicata si cu amanuntul 

(număr) 

- 1 1 - - - 

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 

rezidenţiale (exclusiv pentru colectivităţi)  (m2) 
8228 7992 9229 8495 8495 7966 

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 

rezidenţiale pentru colectivităţi (m2) 
- - - - 233 - 

Autorizaţii de construire eliberate pentru cladiri 

administrative  (m2) 
- 254 - - - - 

Autorizaţii de construire eliberate pentru cladiri 

pentru comert cu ridicata si amanuntul  (m2) 
- 329 200 - - - 

Autorizaţii de construire eliberate pentru alte 

clădiri  (m2) 
11166 26477 22492 723 98 177 

 

11. TURISM 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Unităţi de cazare - total (număr) 3 2 5 6 6 9 

Hoteluri   1 1 1 1 1 1 

Moteluri   - - 1 1 - 1 

Vile turistice - - - - - 2 

Cabane   1 - 1 1 1 3 

Pensiuni agroturistice   1 1 2 3 4 2 

Capacitatea de cazare existentă –
total 

(număr locuri) 

167 106 393 405 405 433 

Hoteluri  113 80 110 110 110 100 

Moteluri  - - 213 213 - 213 

Vile turistice - - - - - 22 

Cabane   28 - 28 28 28 64 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pensiuni agroturistice   26 26 42 54 267 34 

Capacitatea de cazare în 

funcţiune - total   (locuri-zile) 
44220 65412 121954 147391 139514 149441 

Hoteluri   25364 48312 45902 40150 40150 38010 

Moteluri   - - 52124 77745 - 77745 

Vile turistice - - - - - 4708 

Cabane turistice  8772 6804 10248 10220 10220 19488 

Pensiuni agroturistice  10084 10296 13680 19276 89144 9490 

Număr turişti sosiţi - total  
(persoane) 

3851 5460 6548 6769 6423 7223 

     din care: străini 193 157 86 62 374 864 

Hoteluri   3288 4292 4633 4440 3957 5022 

     din care: străini 193 157 80 45 330 852 

Moteluri   - - 925 1573 - 1464 

     din care: străini - - - 2 - 7 

Vile turistice - - - - - 184 

     din care: străini - - - - - - 

Cabane turistice  46 76 137 234 576 386 

     din care: străini - - - - - 1 

Pensiuni agroturistice  517 1092 853 522 1890 167 

     din care: străini - - 6 15 44 4 

Înnoptări - total  (număr) 7117 9808 12198 16073 16106 22594 

     din care: străini 405 294 154 130 702 1624 

Hoteluri   5566 7573 7406 7694 8325 10860 

     din care: străini 405 294 111 81 615 1564 

Moteluri   - - 2418 6061 - 9759 

     din care: străini - - - 20 - 31 

Vile turistice - - - - - 392 

     din care: străini - - - - - - 

Cabane turistice  136 185 420 636 1596 1173 

     din care: străini - - - - - 1 

Pensiuni agroturistice  1415 2050 1954 1682 6185 410 

     din care: străini - - 43 29 87 28 

Indicele de utilizare a capacităţii 
de cazare turistică în funcţiune 

(%) 

16,09 14,99 10,00 10,91 11,54 15,12 

Hoteluri   21,94 15,68 16,13 19,16 20,73 28,57 

Moteluri   - - 4,64 7,80 - 12,55 

Vile turistice - - - - - 8,33 

Cabane turistice  1,55 2,72 4,10 6,22 15,62 6,02 

Pensiuni agroturistice  14,03 19,91 14,28 8,73 6,94 4,32 

Durata medie a sejurului (zile / 

persoană) 
1,85 1,80 1,86 2,38 2,51 3,13 

Hoteluri   1,69 1,76 1,60 1,73 2,10 2,16 

Moteluri   - - 2,61 3,85 - 6,67 

Vile turistice - - - - - 2,13 

Cabane turistice  2,96 2,43 3,07 2,72 2,77 3,04 

Pensiuni agroturistice  2,74 1,88 2,29 3,22 3,27 2,46 

Mărimea medie a unităţilor de 55,7 53,0 78,6 67,5 67,5 48,1 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

cazare (locuri / unitate de cazare) 

Hoteluri   113,0 80,0 110,0 110,0 110,0 100,0 

Moteluri   - - 213,0 213,0 - 213,0 

Vile turistice - - - - - 11,0 

Cabane turistice  28,0 - 28,0 28,0 28,0 21,3 

Pensiuni agroturistice  26,0 26,0 21,0 18,0 66,8 17,0 

Număr de înnoptări ce revin în 
medie la un locuitor (număr) 0,8 1,1 1,4 1,8 1,8 2,5 

 

12. RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI AL LOCUINŢELOR 2011 
 
Populaţia pe localităţile componente/ sate şi grupe de vârstă 

Total Tărlungeni Cărpiniş Purcăreni Zizin  

2002 2011 2002 2011 2002 2011 2002 2011 2002 2011 

Total (persoane) 7399 8320 3258 3743 405 381 1427 1394 2309 2802 

 - feminin 3742 4184 1659 1885 209 196 732 724 1142 1379 

    0 – 4 ani 588 714 231 299 17 17 58 49 282 349 

- feminin 287 358 105 158 8 6 38 28 136 166 

    5 – 9 ani 538 690 187 306 13 15 71 79 267 290 

- feminin 267 320 87 143 6 5 44 40 130 132 

10 - 14 ani 662 639 269 256 26 14 96 66 271 303 

- feminin 325 320 130 122 16 9 48 39 131 150 

15 – 19 ani 546 522 238 197 26 11 80 66 202 248 

- feminin 264 265 121 90 14 7 34 37 95 131 

20 – 24 ani 612 646 303 288 26 20 83 94 200 244 

- feminin 305 313 151 139 15 12 44 40 95 122 

25 – 29 ani 570 537 261 240 31 23 93 74 185 200 

- feminin 280 259 127 116 13 14 44 32 96 97 

30 – 34 ani 625 607 262 298 39 25 149 85 175 199 

- feminin 271 294 114 139 17 12 65 47 75 96 

35 – 39 ani 358 618 140 297 19 24 100 99 99 198 

- feminin 179 291 75 143 4 11 47 44 53 93 

40 – 44 ani 431 630 186 280 19 42 107 138 119 170 

- feminin 200 288 90 128 11 21 44 66 55 73 

45 – 49 ani 462 363 234 155 28 18 87 89 113 101 

- feminin 240 177 124 74 17 4 32 47 67 52 

50 – 54 ani 445 448 228 203 33 15 88 109 96 121 

- feminin 219 212 111 96 16 9 48 47 44 60 

55 – 59 ani 285 489 125 261 24 32 77 86 59 110 

- feminin 158 273 72 150 12 17 45 39 29 67 

60 – 64 ani 365 402 163 201 28 34 93 87 81 80 

- feminin 198 201 93 99 12 18 52 48 41 36 

65 – 69 ani 295 292 126 124 26 26 82 85 61 57 

- feminin 155 168 61 75 17 13 44 48 33 32 

70 – 74 ani 266 295 134 136 20 23 66 78 46 58 

- feminin 161 184 87 83 12 12 37 57 25 32 

75 – 79 ani 189 199 102 87 18 22 39 48 30 42 

- feminin 113 115 59 51 10 16 26 27 18 21 
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Total Tărlungeni Cărpiniş Purcăreni Zizin  

2002 2011 2002 2011 2002 2011 2002 2011 2002 2011 

80 – 84 ani 114 152 46 71 9 12 42 45 17 24 

- feminin 84 95 34 48 7 5 29 28 14 14 

85 ani şi peste 48 77 23 44 3 8 16 17 6 8 

- feminin 36 51 18 31 * 5 11 10 5 5 

 
Populaţia după etnie la recensămintele din 2002 şi 2011 

Recensământ 
Total 

populaţie  
Români Maghiari Romi Germani Alte etnii 

2002 7399 4061 2538 790 6 4 

2011 8320 3206 2281 2403 9 421 

 
Populaţia după limba maternă la recensămintele din 2002 şi 2011 

Recensământ 
Total 

populaţie  
Română Maghiară Romani Germană 

Altă limbă 

maternă 

2002 7399 4861 2518 13 3 4 

2011 8320 5605 2258 28 10 419 

 
Populaţia după religie la recensămintele din 2002 şi 2011 

Recensământ 
Total 

populaţie  
Ortodoxă 

Romano-

catolică 

Greco-

catolică 
Reformată Baptistă Penticostală 

Alte 

religii 

2002 7399 4534 80 15 57 21 266 2426 

2011 8320 4865 110 6 76 23 609 2631 

 
Populaţia după limba maternă şi etnie - 2011 

Limba 

maternă\ 

Etnie 

Total 

populaţie  
Români Maghiari Romi Germani Alte etnii 

Română 5605 3197 31 2375 - * 

Maghiară 2258 9 2249 - - - 
Romani 28 - - 28 - - 
Germană 10 - - 9 - - 
Altă limbă 419 - - - - 419 

 
Populaţia după grupa de vârstă şi etnie – 2011 

Grupa de 

vârstă\ Etnie 

Total 

populaţie  
Români Maghiari Romi Germani Alte etnii 

    0 – 4 ani 714 175 84 394 * 60 

    5 – 9 ani 690 183 100 356 * 49 

10 - 14 ani 639 164 101 338 - 36 

15 – 19 ani 522 148 92 242 - 40 

20 – 24 ani 646 234 140 225 - 47 

25 – 29 ani 537 194 143 174 - 26 

30 – 34 ani 607 224 179 165 - 39 

35 – 39 ani 618 243 194 151 - 30 

40 – 44 ani 530 291 111 100 - 28 

45 – 49 ani 363 168 113 71 - 11 
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Grupa de 

vârstă\ Etnie 

Total 

populaţie  
Români Maghiari Romi Germani Alte etnii 

50 – 54 ani 448 216 152 70 - 10 

55 – 59 ani 489 244 191 46 * 6 

60 – 64 ani 402 205 149 34 * 13 

65 – 69 ani 292 145 120 16 * 9 

70 – 74 ani 295 133 140 13 * 8 

75 – 79 ani 199 115 75 4 - 5 

80 – 84 ani 152 78 67 3 - 4 

85 ani şi peste 77 46 30 * - - 

 
Populaţia de 10 ani şi peste după nivelul scolii absolvite şi etnie -2011 

Şcoala absolvită\ 

Etnie 

Total 

populaţie 

de 10 ani şi 

peste 

Români Maghiari Romi Germani Alte etnii 

Superior 497 289 178 3 * 25 

- feminin 273 150 108 3 * 11 

Postliceal şi de maiştrii 147 88 51 - * 6 

- feminin 70 38 29 - * * 

Liceal 1233 681 467 33 - 52 

- feminin 609 339 234 15 - 21 

Profesional şi de 
ucenici 

1355 655 571 88 
* 

40 

- feminin 500 246 193 44 - 17 

- inferior (gimnazial) 2110 785 618 589 * 117 

- feminin 1217 491 364 298 - 64 

Primar 1178 277 184 651 - 66 

- feminin 640 175 104 318 - 43 

Fără şcoală absolvită 396 73 28 289 - 6 

- feminin 197 37 11 146 - 3 

-  din care analfabeţi 181 17 4 159 - * 

- feminin 96 7 * 87 - - 

 
Populaţia după statutul profesional pe etnii şi sex -2011 

Statutul profesional\ 

Etnie 

Total 

populaţie  
Români Maghiari Romi Germani Alte etnii 

Ocupat 2329 1094 857 244 * 132 

- feminin 1233 574 425 175 * 57 

Şomer 181 102 63 11 - 5 

- feminin 55 38 14 - - 3 

Şomer in cautarea 

primului loc de munca 
132 31 23 77 

- * 

- feminin 39 7 10 21 - * 

Elev/ Student 1522 451 290 682 * 98 

- feminin 739 239 134 315 - 51 

Pensionar 1522 801 604 73 3 41 

- feminin 871 445 356 44 - 26 

Casnic 922 220 147 547 - 8 

- feminin 575 162 111 297 - 5 



Comuna Tărlungeni 
 

 27

Statutul profesional\ 

Etnie 

Total 

populaţie  
Români Maghiari Romi Germani Alte etnii 

Întreţinut de altă 

persoană 
1124 318 162 555 

* 
87 

- feminin 537 155 66 278 * 37 

Întreţinut de stat, alte 
organizaţii private sau 
din alte surse 

166 18 10 96 

- 

42 

- feminin 89 10 7 45 - 27 

Altă situaţie 

economică 
291 110 73 103 

* 
4 

- feminin 34 22 6 6 - - 

 
Populaţia de 10 ani şi peste după statutul profesional şi şcoala absolvită - 2011 

Statutul 

profesional\ 

Şcoala absolvită 

Total 

populaţie de 

10 ani şi 

peste  

Superior 

Postliceal 

şi de 

maiştrii 

Liceal, 

profesional 

şi de 

ucenici 

Gimnazial Primar 

Fără 

şcoală 

absolvită 

Ocupat 2329 380 63 1286 457 113 30 

Şomer în căutarea 
unui alt loc de 

muncă 

181 11 * 122 38 5 3 

Şomer în cautarea 
primului loc de 
muncă 

132 7 * 49 43 26 6 

Elev/ Student 1103 11 - 129 312 466 185 

Pensionar 1522 57 67 483 673 230 12 

Casnică 922 11 5 246 371 205 84 

Întreţinut de altă 
persoană 

145 4 * 75 38 13 14 

Întreţinut de stat, 

alte organizaţii 
private  

162 * * 22 53 58 26 

Întreţinut din alte 
surse 

129 4 * 73 39 9 3 

Altă situaţie 

economică 
291 10 6 103 86 53 33 

 
Populaţia de 5 ani şi peste cu dificultăţi fizice sau mentale, cu intensitate mare sau 
incapacitate completă, pe tipuri de dificultăţi – 2011  

Total 

populaţie cu 

dificultăţi 

Dificultăţi 

de vedere 

Dificultăţi 

de auz 

Dificultăţi de 

a merge 

Dificultăţi de 

memorare sau de 

concentrare 

Dificultăţi 

de îngrijire 

proprie 

Dificultăţi 

de 

comunicare 

187 95 55 87 56 45 36 
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Numărul de locuinţe după situaţia ocupării acestora -2011 
 Total Tărlungeni Cărpiniş Purcăreni Zizin 

Număr total de locuinţe 2863 1290 167 590 816 

- ocupată 2506 1123 140 483 760 

- sezonieră 265 138 23 61 43 

- neocupată 92 29 4 46 13 

 
Numărul de locuinţe după dotarea acestora, pe sate – 2011 

 Total Tărlungeni Cărpiniş Purcăreni Zizin 

Număr total de locuinţe 2863 1290 167 590 816 

Bucătărie: 2863 1290 167 590 816 

- în locuinţă 2219 1074 155 524 466 

- în afara locuinţei 103 46 10 27 20 

- alte tipuri 115 103 1 11 - 

- nu are 426 67 1 28 330 

Baie: 2863 1290 167 590 816 

- în locuinţă 1630 791 129 403 307 

- în afara locuinţei 17 8 5 1 3 

- nu are 1216 491 33 186  

Alimentare cu apă: 2863 1290 167 590 816 

- în locuinţă  - din reţea publică 207 943 157 437 470 

- în sistem propriu 129 34 1 64 30 

- în afara locuinţei - din reţea publică 53 24 1 5 23 

 - în sistem propriu 16 12 - 1 3 

- în afara clădirii - din reţea publică 149 82 4 16 47 

 - în sistem propriu 52 32 - 7 13 

- nu are apă curentă 457 163 4 60 230 

Alimentare cu apă caldă: 2863 1290 167 590 816 

- în locuinţă  - din reţea publică 22 5 2 13 2 

- în sistem propriu 1333 714 118 258 243 

- în afara locuinţei - din reţea publică 5 1 - 4 - 

 - în sistem propriu 126 10 1 82 33 

- în afara clădirii 7 3 2 1 1 

- nu are apă curentă 1370 557 44 232 537 

Canalizare: 2863 1290 167 590 816 

- la reţea publică 91 6 2 46 37 

- în sistem propriu 1688 837 150 327 374 

- altă situaţie 357 134 6 128 89 

- nu are 727 313 9 89 316 

Electricitate: 2863 1290 167 590 816 

- are 2806 1246 167 586 807 

- nu are 57 44 0 4 9 

Combustibilul folosit pentru 

gătit: 2863 1290 167 590 816 

- gaze din reţeaua publică 26 14 2 9 1 

- gaze lichefiate 1267 663 138 274 192 

- combustibil solid 1525 584 24 301 616 

- energie electrică 31 21 1 2 7 

- altul 14 8 2 4 - 
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 Total Tărlungeni Cărpiniş Purcăreni Zizin 

Modul de încălzire al locuinţei 2863 1290 167 590 816 

- încălzire centrală 599 332 52 128 87 

- termoficare 3 1 - 2 - 

- centrală termică proprie cu: 596 331 52 126 87 

- gaze din reţeaua publică 12 6 1 4 1 

- gaze lichefiate (butelie) 6 4 1 - 1 

- combustibil solid 570 316 49 121 84 

- combustibil lichid 3 2 1 - - 

- alte tipuri 5 3 - 1 1 

- nu are încălzire centrală, locuinţa 

fiind încălzită cu: 
2234 946 113 450 725 

- aragaz 3 1 - 2 - 

- gaze din reţeaua publică 2 1 - 1 - 

- gaze lichefiate (butelie) 1 - - 1 - 

- sobă (şemineu) cu: 2222 939 113 447 723 

- gaze din reţeaua publică 4 - - 4 - 

- gaze lichefiate (butelie) 2 2 - - - 

- combustibil solid 2204 934 113 440 717 

- combustibil lichid 12 3 - 3 6 

- energie electrică 7 5 - 1 1 

- alt mod de încălzire 2 1 - - 1 

- Nu există încălzire deloc 30 12 2 12 4 

 


