23.INDICATORI STATISTICI ŞI DE REALIZARE
Domenii
PopulaŃie

Structura etnică
Structura gospodăriilor

PiaŃa forŃei de muncă şi
şomajul

Veniturile populaŃiei

Locuirea

Sănătatea

Indicatori statistici şi de realizare
PopulaŃia totală distribuită pe sexe şi grupe de vârstă
PopulaŃie cu vârstă sub 16 ani (%) şi populaŃie cu vârstă peste
vârsta medie de pensionare (%)
PopulaŃia de naŃionalitate română (% din total)
Alte naŃionalităŃi (% din total)
Total gospodării
Mărimea medie a gospodăriilor
Gospodării cu o persoană (%)
Gospodării cu familie (%)
Gospodării deŃinute de pensionari
Numărul total de şomeri
Rata şomajului (pe sexe)
Şomeri bărbaŃi/femei (%)
Şomeri pe o perioadă mai mare de 1 an (%)
Şomeri cu vârsta sub 25 ani (%)
PopulaŃia activă (femei, bărbaŃi, total)
Rata activităŃii (femei/barbaŃi/total)
Venitul mediu pe gospodărie
DistribuŃia veniturilor (femei/bărbaŃi)
Număr de familii cu venit peste valoarea medie a veniturilor
corespunzătoare unui trai decent
Număr de familii cu venit sub valoarea medie a veniturilor
corespunzătoare unui trai decent
Gospodării cu venituri mai mici de jumătate din venitul
mediu pe economie
Gospodării fără autoturism proprietate personală
Număr de persoane fără locuinŃă
Persoane fără locuinŃă (% din totalul populaŃiei rezidente
în oraş)
PreŃul mediu al unei locuinŃe raportat la venitul mediu anual
pe gospodărie
LocuinŃe fără acces la infrastructura de bază (energie,
apă, canalizare) (%)
SuprafaŃa de locuit pe locuitor (m2)
RezidenŃi care achiziŃionează şi deŃin locuinŃe în proprietate
PopulaŃie care locuieşte în locuinŃe sociale (%)
PopulaŃie care locuieşte în locuinŃe închiriate (%)
Număr de locuinŃe convenŃionale
Locuire în case (%)
Locuire în apartamente (%)
Locuire în alte tipuri de locuinŃe (%)
SperanŃa de viaŃă la naştere (femei/bărbaŃi)
Rata mortalităŃii infantile

InfracŃionalitatea

Ocuparea forŃei de muncă
ActivităŃi economice

Implicare civică

UnităŃi de educaŃie

Nivelul de educaŃie şi
calificare profesională

Calitatea aerului şi
zgomotul

Rata mortalităŃii datorate afecŃiunilor cardiovasculare şi
respiratorii, pentru persoane sub 65 de ani
Număr total de infracŃiuni înregistrate/1000 locuitori pe an
Număr crime înregistrate/1000 locuitori pe an
InfracŃiuni comerciale înregistrate/1000 locuitori pe an
Furturi de/din automobile înregistrate/1000 locuitori pe an
DistribuŃia forŃei de muncă (femei/bărbaŃi)pe sectoare
PIB/locuitor la nivel local
Număr de companii cu sediul în municipiu cotate la Bursa
Număr de firme înregistrate anual
SpaŃii comerciale şi birouri neocupate
Număr de turişti/an înregistraŃi în unităŃile de cazare
PopulaŃie cu drept de vot (%)-după vârstă
Populatie cu drept de vot înregistrată (%)
Tineri (sub 25 de ani) cu drept de vot înregistraŃi la ultimele
alegeri locale (%)
Vârstnici (peste vârsta de pensionare) cu drept de vot
înregistraŃi la ultimele alegeri locale (%)
Procentul de femei din reprezentanŃii alesi pentru
AdministraŃia Locală (%)
Cheltuieli anuale ale municipalităŃii / rezident
Cheltuieli anuale ale municipalităŃii / rezident ca procent
din PIB/locuitor
Structura veniturilor municipalităŃii (taxe şi impozite
locale, subvenŃii de la bugetul de stat, alte taxe şi
impozite) (%)
Număr de creşe şi grădiniŃe (publice şi private)/1000
locuitori
AbsolvenŃi ai cursurilor de învăŃământ liceal care au trecut
examenul de bacalaureat (%)
AbsolvenŃi ai cursurilor de învăŃământ liceal care nu au
trecut examenul de bacalaureat (%)
AbsolvenŃi ai cursurilor de învăŃământ liceal care urmează
cursurile de învăŃământ superior (%)
Număr de locuri în universităŃi şi şcoli postliceale aflate pe
raza municipiului/1000 de rezidenŃi
AbsolvenŃi (bărbaŃi/femei) de învăŃământ primar (%)
AbsolvenŃi (bărbaŃi/femei) de învăŃământ secundar(%)
AbsolvenŃi (bărbaŃi/femei) de învăŃământ liceal(%)
AbsolvenŃi (bărbaŃi/femei) ai cursurilor de învăŃământ
superior (%)
AbsolvenŃi (bărbaŃi/femei) ai cursurilor de învăŃământ
postuniversitar (%)
Număr de zile în care concentraŃia de SO2 depăşeşte
valoarea maximă admisibilă (1255g/m3) (media pe 24h)
Număr de zile în care concentraŃia de NO2 depăşeşte
valoarea maximă admisibilă (200mg/m3) (media pe 24h)

Apa

Managementul deşeurilor

Utilizarea terenurilor

Transport

Energia

Număr de zile în care concentraŃia de O3 depăşeste valoarea
maximă admisibilă (1255g/m3) (media pe 8h)
PopulaŃie expusă nivelului de zgomot superior valorii de 65
db (media pe 24h)
Număr de determinări privind parametrii chimici ai apei
potabile efectuate în decursul unui an care depăşesc valorile
prescrise în standardele internaŃionale (OMS)
Număr de determinări privind parametrii biologici ai apei
potabile efectuate în decursul unui an care depăşesc
valorile prescrise în standardele internaŃionale (OMS şi
Directiva 80/778/EEC)
Număr de determinări privind parametrii biologici ai apei
recreaŃionale (de îmbăiere) efectuate în decursul unui an
care depăşesc valorile prescrise în standardele
internaŃionale (OMS)
Număr de determinări privind parametrii chimici ai apei
recreaŃionale (de îmbăiere) efectuate în decursul unui an
care depăşesc valorile prescrise în standardele
internaŃionale (OMS)
Consumul anual de apă pe locuitor (m3)
LocuinŃe conectate la reŃeaua de distribuŃie a apei
potabile (%)
LocuinŃe conectate la reŃeaua de canalizare (%)
Cantitatea de deşuri solide (menajere şi industriale)
colectat anual (tone/locuitor)
Deşeuri solide (menajere şi industriale) procesate la
gropile de gunoi, incineratoare şi unităŃi de reciclare (%)
SpaŃii verzi cu acces public (m2/locuitor)
DistribuŃia utilizării terenurilor (%) şi terenuri neutilizate
(%) în intravilan
SuprafaŃa urbană destinată activităŃilor specifice de
amenajare a teritoriului şi conservare (%)
Densitatea populaŃiei (locuitori/km2)
DistribuŃia utilizării mijloacelor de transport: autobuz,
autoturism, bicicleta (%)
Caracteristici ale transportului (scop, distanŃă şi mijloc de
transport)
Număr de automobile înregistrate local/1000 locuitori
Număr de accidente rutiere cu consecinŃe grave (decese,
răniri grave)/1000 locuitori
Număr mediu de pasageri în vehicule motorizate
Consumul total pe categorii de surse de energie (carbune,
electrică, petrol)
Emisiile de CO2 /locuitor
Consumul anual de energie electrică pe locuitor
(kw/locuitor)
Consumul de energie anual pe domenii de activitate
(industrie, transport, locuinŃe) (%)

Clima
Cultură şi recreere

Număr de zile cu precipitaŃii (media pe an)
Zile cu soare (media pe an)
Număr de teatre şi rata anuală de vizionare a
spectacolelor
Număr de locuri în cinematografe şi rata anuală de ocupare
a locurilor
Numar de săli de concert şi spectatori pe an
Muzee şi număr de vizitatori pe an
Număr de biblioteci publice şi cărŃi împrumutate anual
FacilităŃi recreaŃionale pe cap de locuitor (Parcuri,
instalaŃii sportive acoperite şi în aer liber)
Rata anuală de utilizare a facilităŃilor recreaŃionale

