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ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI 
DIN JUDE UL BUZ U LA SFÂRŞITUL LUNII  

DECEMBRIE 2017  
 

1. Industria 

Indicele producţiei industriale a înregistrat în luna decembrie 2017 o creştere cu 7,9 % 

comparativ cu luna decembrie a anului precedent. 

În perioada 01.01. – 31.12.2017 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2016 s-a 

înregistrat o creştere cu 11,5 %. 

 Pe parcursul anului 2017, în luna august s-a înregistrat cea mai mare creştere a indicelui 

producţiei industriale (+37,8%) comparativ cu luna august a anului precedent, iar cea mai mare 

scădere s-a înregistrat în luna iunie (- 12,6 %). 

 

INDICII PRODUC IEI INDUSTRIALE 
serie brută 

                (%) 
 

 

2016

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.1)

Total judet 97,2 108,6 105,5 118,5 121,8 116,7 87,4 99,3 137,8 107,2 118,4 115,9 107,9 111,5

1. INDICII PRODUC IEI INDUSTRIALE
(serie brut ) 

luna corespunz toare din anul precedent = 100 1.I-31.XII.2017

fa  de
1.I-31.XII.20161)

2017

 

1) Date provizorii 
Notă: Sursa datelor o constituie capitolul PROD din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicii producţiei industriale (IPI) 
caracterizează evoluţia producţiei industriale totale la nivel de judeţ. 
 

 Indicele producţiei industriale măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter 
industrial de la o perioadă la alta, acesta fiind un indice de volum. Pentru calculul IPI se 
utilizează date cantitative privind producţia unui număr însemnat de produse, care constituie un 
eşantion reprezentativ pe principalele grupe industriale. 
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Cifra de afaceri din industrie realizată de agenţii economici din judeţ, atât pe piaţa 
internă cât şi pe cea externă, în luna decembrie a anului 2017 comparativ cu luna decembrie a 

anului precedent a înregistrat o creştere cu 3,8%. 

În perioada 01.01. – 31.12.2017 faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent, 

creşterea a fost de 14,9 %. 

 

 

 

INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL 
(PIA A INTERN  ŞI PIA A EXTERN ) 

 
(%) 

2016

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.1)

Total judet 116,3 111,2 112,9 128,4 101,7 117,6 119,7 123,6 125,3 101,6 119,3 113,6 103,8 114,9

2. INDICII VALORICI AI CIFREI DE 

AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL 

(PIA A INTERN  ŞI PIA A EXTERN )

1.I-31.XII.2017

fa  de
1.I-31.XII.20161)

luna corespunz toare din anul precedent = 100 

2017

 
1) Date provizorii 
Notă: Sursa datelor o constituie capitolul CA din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicele valoric al  cifrei de afaceri din 
industrie este calculat pe baza unei cercetări statistice selective care cuprinde toate întreprinderile cu peste 50 de salariaţi şi un eşantion de întreprinderi cu 4-49 salariaţi. 
Conform recomandărilor europene indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie sunt calculaţi ca indici nedeflataţi. Raportarea cifrei de afaceri pe judeţe se face după sediul 
central al întreprinderii furnizoare de date. 
 

 

 Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie caracterizează evoluţia veniturilor totale, 

înregistrate în perioada respectivă, provenite atât din activităţile principale, cât şi din activităţile 
secundare ale întreprinderilor din eşantion.  

Cifra de afaceri nu include TVA şi veniturile din vânzarea sau transferul de mijloace fixe. 
Raportarea cifrei de afaceri pe judeţe se face după sediul central al întreprinderilor furnizoare 
de date. 
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2. Comer  exterior 

 

 Comerţul exterior realizat de agenţii economici din judeţ s-a concretizat în perioada 

01.01-31.10.2017 în exporturi în valoare de 521498 mii euro şi importuri de 378621 mii euro, 

înregistrându-se un sold pozitiv al balanţei comerţului exterior de + 142877 mii euro. 

Comparativ cu perioada 01.01-31.10.2016, valoarea mărfurilor exportate a crescut cu 8,8%    

(+ 42204 mii euro), iar a celor importate cu 7,2 % (+ 25303 mii euro). 

 
  

În perioada 01.01-31.10.2017, ponderi însemnate în structura exporturilor (conform 

clasificării din Nomenclatorul Combinat) s-au înregistrat la: metale comune şi articole din 
acestea (26,1%, respectiv 136216 mii euro); materii textile şi articole din acestea (24,9%, 

respectiv 129843 mii euro); grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale (9,5%, respectiv 49624 mii 

euro); produse alimentare, băuturi, tutun (8,9%, respectiv 46523 mii euro); animale vii şi 
produse animale (5,2%, respectiv 26923 mii euro); în timp ce la importuri ponderi însemnate 
s-au înregistrat la: metale comune şi articole din acestea (15,9%, respectiv 60081 mii euro); 

maşini, aparate şi echipamente electrice (14,6%, respectiv 55128 mii euro); produse vegetale 

(13,9%, respectiv 52581 mii euro); materii textile şi articole din acestea (13,1%, respectiv 

49529 mii euro); materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (12,2%, respectiv 46258 mii 

euro).  
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3. Turism 

  

În luna decembrie 2017, structurile de cazare turistică din judeţul Buzău au găzduit un 
număr de 5626 turişti, mai puţini cu 1637 decât în luna noiembrie 2017 şi mai mulţi cu 1010 

faţă de aceeaşi lună a anului precedent.  

Cei mai mulţi dintre aceştia au optat pentru cazarea la hoteluri (50,7 %) şi la  pensiuni 

agroturistice (23,7 %). 

 Numărul înnoptărilor în principalele structuri de cazare turistică din judeţul Buzău în luna 

decembrie 2017 a fost de 11315, în scădere cu 35,2 % faţă de luna noiembrie 2017 şi în 
creştere cu 15,2 % faţă de luna decembrie 2016. 

 

 

 

 

 

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune în judeţul Buzău în 

luna decembrie 2017 a fost de 11,1 %, în scădere cu 5,9 puncte procentuale faţă de luna 
noiembrie 2017 şi în creştere cu 0,5 puncte procentuale faţă de luna decembrie 2016. 
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STAREA SOCIAL  

 4. For a de munc  

 Efectivul salariaţilor din judeţul Buzău la sfârşitul lunii decembrie 2017 a fost de 83457 

persoane, în scădere cu 349 persoane faţă de sfârşitul lunii noiembrie 2017 şi cu 1104 persoane 
faţă de sfârşitul lunii decembrie a anului precedent. 

 

Câştigul salarial mediu nominal brut a fost în luna decembrie 2017 la nivelul judeţului 
Buzău de 2772 lei, mai mare cu 3,6 % faţă de luna precedentă şi cu 6,8 % mai mare faţă de 
luna decembrie 2016. 

 Câştigul salarial mediu nominal brut la nivel naţional a fost de 3662 lei, cu 6,8% mai 

mare faţă de luna precedentă. 
 Câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna decembrie 2017 în judeţul Buzău a 
fost de 2003 lei, în timp ce la nivel naţional a fost de 2629 lei. 
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 Câştiguri salariale nete peste media judeţului s-au înregistrat în servicii (2085 lei), sub 

media judeţului înregistrându-se în industrie şi construcţii (1946 lei) şi în agricultură, silvicultură 
şi pescuit (1706 lei). 

 Faţă de luna decembrie 2016 câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 6,94 %, 

indicele preţurilor de consum a crescut în aceeaşi perioadă cu 3,32 %, rezultând o creştere a 

indicelui câştigului salarial real cu 3,50 %. 

 Într-un clasament naţional al judeţelor României, judeţul Buzău ocupă: 

 - locul al 32-lea după câştigul salarial mediu net; 
 - locul al 38-lea după câştigul salarial mediu net în agricultură, silvicultură şi pescuit; 
 - locul al 28-lea după câştigul salarial mediu net în industrie şi construcţii; 
 - locul al 32-lea după câştigul salarial mediu net în servicii. 
 

 5. Num rul şomerilor şi rata şomajului 
 

 Numărul şomerilor înregistraţi în evidenţele Agenţiei Judeţene de Ocuparea Forţei de 

Muncă Buzău la data de 31.12.2017 a fost de 15001 persoane, din care 5692 (37,9 %) femei. 

 Rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii decembrie 2017 a fost de 8,6 %, mai mică cu 
1,2 puncte procentuale faţă de decembrie 2016.  

Rata şomajului pentru femei, la sfârşitul lunii decembrie 2017, a fost cu 2,4 puncte 

procentuale mai mică decât cea înregistrată pentru bărbaţi (7,3 % faţă de 9,7 %). 

 
  

Într-un clasament descendent al judeţelor în funcţie de nivelul atins de rata şomajului, 
judeţul Buzău se află pe locul 5, după judeţele Vaslui (10,2 %), Teleorman (10,0 %), Mehedinţi 
(9,4%) şi Dolj (8,8%). La nivelul ţării rata şomajului înregistrat la 31.12.2017 a fost de 4,0 %. 
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 6. Indicatori demografici 

 

 În luna decembrie 2017 în judeţul Buzău s-au născut 282 copii, mai puţini cu 29 faţă de 
luna precedentă şi cu 42 faţă de luna decembrie 2016. 

 Numărul căsătoriilor încheiate la oficiile de stare civilă din judeţul Buzău în decembrie 

2017 a fost de 68, mai puţine cu 44 faţă de luna noiembrie 2017, iar numărul divorţurilor 
pronunţate în luna decembrie 2017 a fost de 29, cu 8 mai puţine decât numărul acestora 
înregistrat în luna noiembrie 2017. 

 

         *) Date definitive; **) Date operative 

 

 

 

În luna decembrie 2017 judeţul Buzău se situează în clasamentul descrescător pe ţară al 
judeţelor pe locul 33 referitor la sporul natural. 
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Proiectarea populației României în profil teritorial 
 la orizontul anului 2060 

 
 
 

 Divizia pentru Populație din cadrul Departamentului pentru Afaceri Economice și Sociale al ONU a 
realizat, în anul 2017, un raport privind proiecția populației lumii. Conform acestui raport, populația lumii 
va crește anual în medie cu aproximativ 43,8 milioane de locuitori, estimîndu-se că va ajunge la 9,8 
miliarde persoane în anul 2050 și la 11,2 miliarde de locuitori în anul 2100. 
 Raportul ONU  menționează că țările din Europa, ca urmare a menținerii ratelor de fertilitate sub 
nivelul de înlocuire ( de circa 2,1 născuți-vii la o femeie), vor înregistra scăderi ale numărului populației. 
Europa de Est va fi cea mai afectată de această tendință demografică, numărul locuitorilor putând 
scădea cu peste 15% în Bulgaria, Croația, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Moldova, România, 

Serbia și Ucraina. 
 Evoluția populației la nivel mondial este însoțită de o schimbare a structurii pe vârste a acesteia, 
ceea ce va conduce la schimbarea echilibrului dintre generații. Conform prognozelor până în 2050, la 
nivel global populația de 60 ani și peste va crește la 35% în Europa, 28% în America de Nord, 25% în 
America Latină și Caraibe, 24% în Asia și la 23% în Oceania. Populația de 80 ani și peste se va tripla. 
 Îmbătrânirea populației este un rezultat important al progresului social obținut în diferite 
domenii-medicină, calitatea vieții, reducerea mortalității în special la persoanele vârstnice, creșterea 
duratei medii a vieții. În același timp, modificarea structurii populației este determinată de scăderea 
semnificativă a natalității. 
 Populația tânără, de 0-14 ani a înregistrat în 2017 o pondere de 26% din populația mondială, 
fiind de două ori mai mare decât ponderea populației vârstnice. ONU estimează că în anul 2050 
ponderea acestor două grupe de vârstă în totalul populației globale va fi egală. 
 Proiectarea demografică realizată de Divizia pentru Populaţie din cadrul Departamentului pentru 
Afaceri Economice şi Sociale a ONU anticipează că, în varianta medie, populaţia României va fi de 16,4 
milioane locuitori în anul 2050, iar în 2100 de 12,1 milioane locuitori. 

 Proiectarea populaţiei rezidente oferă informaţii utile asupra viitoarei evoluţii a numărului şi 
structurii pe vârste a populaţiei rezidente la nivelul fiecărui judeţ (grupe cincinale şi grupe funcţionale - 
tânără, adultă, vârstnică, feminină de vârstă fertilă, şcolară şi preşcolară). Din punct de vedere 
demografic, principalii factori care acţionează asupra mărimii şi structurii populaţiei sunt fertilitatea, 
mortalitatea şi migraţia (internă şi externă), fenomene prezente la nivelul fiecărui judeţ.  

Evoluţia fenomenelor demografice din perioada 2012-2015 a constituit baza scenariilor de 

proiectare a populaţiei rezidente a fiecărui judeţ. S-a realizat o anticipare a nivelului fertilităţii, speranţei 
de viaţă la naştere şi soldului migratoriu pe termen lung (pentru cel puţin 12 luni) la nivelul fiecărui 
judeţ. Prin însumarea populaţiei rezidente proiectate obţinute pentru fiecare judeţ s-a stabilit populaţia 
rezidentă proiectată a României până în anul 2060. 
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Variante de proiectare Popula ia rezident  (mii persoane) 

2015 2030 2060 

Varianta constantă 19819,7 17326,2 11032,5 

Varianta pesimistă 19819,7 17733,3 12539,9 

Varianta medie 19819,7 17892,5 13784,4 

Varianta intermediară 19819,7 18117,7 15390,6 

Varianta optimistă 19819,7 18180,8 16259,5 

 
  

 
 
 

Proiectatrea populaţiei pe judeţe este o proiectare principală a populaţiei rezidente pe grupe de 
vârstă, sexe şi judeţe. Analizând actuala situaţie demografică în profil judeţean caracterizată prin nivelul 
şi tendinţele înregistrate în ultimii ani de natalitate, mortalitate, migraţia internă şi migraţia 
internaţională (cu stabilirea reşedinţei pentru o perioadă de cel puţin 12 luni), scenariile de proiectare a 
populaţiei rezidente se prezintă în cinci variante, prin care se apreciază că s-ar putea prefigura evoluţia 
imediată şi de perspectivă a populaţiei rezidente la nivelul fiecărui judeţ. 
 Varianta constant  reprezintă o „variantă reper”, cu rol de a compara rezultatele obţinute prin 
menţinerea valorilor fertilităţii, speranţei de viaţă şi migraţiei nete din anul 2015 înregistrate în cadrul 
fiecărui judeţ. În varianta constantă, România ar urma să ajungă în anul 2060 la 11,0 milioane locuitori.  

În varianta optimist , pentru anul 2060, rezultatul proiectării la nivel naţional este de 16,3 

milioane locuitori, iar în varianta pesimist  de 12,5 milioane locuitori.  

Varianta medie reprezintă varianta cea mai plauzibilă asupra evoluţiei populaţiei, pe baza căreia 
România ar urma să aibă, în anul 2060, o populaţie rezidentă de 13,8 milioane locuitori.  

În varianta intermediar  populaţia rezidentă este estimată, în anul 2060, la 15,4 milioane 
locuitori.  
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În toate variantele de proiectare, populaţia rezidentă a ţării se va reduce cu valori cuprinse între 
3,6 milioane persoane (varianta optimist ) şi 8,8 milioane persoane (varianta constant ).  

Populaţia feminină ar continua să fie predominantă. Ponderea acesteia în populaţia rezidentă totală în 
anul 2060 ar fi aproape egală în ambele variante de proiectare (51,5% în varianta optimistă şi 52,0% în 
varianta constantă), înregistrând o creştere faţă de anul 2015 (51,2%).  

În profil teritorial, în varianta medie, populaţia rezidentă a tuturor judeţelor se va diminua, în 
perioada 2015-2060, cu excepţia judeţului Ilfov care va înregistra o creştere a populaţiei, în anul 2060, 
cu aproximativ 216,7 mii persoane (cu 49,5%). 

 În varianta medie, în anul 2060, un număr de 18 judeţe vor înregistra ponderi de peste 40,0% 
ale populaţiei rezidente de 80 de ani şi peste din populaţia vârstnică (Argeş, Botoşani, Brăila, Buzău, 
Călăraşi, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Neamţ, Mehedinţi, Olt, Prahova, Sălaj, Teleorman, Tulcea, 
Vaslui şi Vâlcea). Numai în judeţele Cluj, Ilfov, Timiş şi municipiul Bucureşti se vor înregistra, în anul 
2060, ponderi mai mici (sub 30%) ale populaţiei de 80 de ani şi peste.  

În varianta intermediar , în anul 2060, ponderea populaţiei rezidente de 80 de ani şi peste în 
populaţia vârstnică va oscila între 50,6% în Teleorman şi 26,6% în Cluj, 21 de judeţe înregistrând 
ponderi ale populaţiei de 80 de ani şi peste de peste 40%.  
 

Popula ia rezident  a României  înregistrat  în anul 2015 şi proiec ia popula iei rezidente, 
pe jude e şi grupe mari de vârst , la orizontul anului 2060, în varianta medie  

       persoane 

Macroregiuni/ 
Regiuni/ Jude e 

1 iulie 2015 2060 

   0-14 
ani 

 15-64 
ani 

65 ani şi 
peste 

   0-14 
ani 

 15-64 
ani 

65 ani şi 
peste 

TOTAL TARA 3073669 13338581 3407447 1773401 7920452 4090560 

Macroregiunea 1 787159 3337360 803811 500990 2177117 1081788 

Regiunea NORD-
VEST 406095 1759864 415809 248760 1138336 571160 

Bihor 91296 388243 91000 49986 235210 118238 

Bistri a-N s ud 50461 187537 44966 40593 137443 53736 

Cluj 95107 488737 117265 68054 371828 199390 

Maramureş 75398 321246 73013 38185 177018 95110 

Satu Mare 57418 232555 49228 28 875 136932 69067 

S laj 36415 141546 40337 23067 79905 35619 

Regiunea CENTRU 381064 1577496 388002 252230 1038781 510628 

Alba 49624 223804 61341 27077 117124 62454 

Braşov 87761 376321 86899 65231 264178 126259 

Covasna 35795 138042 33218 21455 84670 40066 

Harghita 51344 206117 50992 32779 132572 64005 

Mureş 90283 360278 94607 55601 233164 111744 

Sibiu 66257 272934 60945 50087 207073 106100 

Macroregiunea 2 970593 3777869 996786 604826 2414196 1007606 

Regiunea NORD-EST 584208 2124606 554750 403043 1552191 577361 

Bac u 105184 392142 105073 71509 259677 103324 

Botosşani 71069 253903 72179 36429 143221 60971 

Iaşi 142129 530991 114551 96897 475037 156769 

Neam  75539 291745 90322 53194 190248 75284 

Suceava 116616 409460 104289 87657 311207 122260 

Vaslui 73671 246365 68336 57357 172801 58753 



 11 

Regiunea SUD-EST 386385 1653263 442036 201783 862005 430245 

Br ila 43194 201148 61647 15294 73748 43236 

Buz u 65062 280625 88151 27534 128640 66400 

Constan a 109304 468947 104124 71199 297431 142612 

Gala i 80520 353001 88737 38661 170 673 90 618 

Tulcea 32548 136606 35534 15340 61637 29870 

Vrancea 55757 212936 63843 33755 129876 57509 

Macroregiunea 3 775349 3635376 922854 409976 2062499 1258941 

Regiunea SUD-
MUNTENIA 454808 2011866 580381 203194 946705 542566 

Argeş 84784 407655 105691 39050 187262 110865 

C l raşi 49276 191157 56766 22667 92340 45436 

Dâmbovi a 77862 343409 86204 27652 152218 99244 

Giurgiu 41761 178403 55549 21507 102466 55664 

Ialomi a 45499 171780 48668 27439 103572 42477 

Prahova 107542 498334 138243 48235 232959 142611 

Teleorman 48084 221128 89260 16644 75888 46269 

Regiunea 
BUCUREŞTI - ILFOV 320541 1623510 342473 206782 1115794 716375 

Ilfov 73454 307698 56460 75255 394179 184895 

Municipiul Bucureşti 247087 1315812 286013 131527 721615 531480 

Macroregiunea 4 540568 2587976 683996 257609 1266640 742225 

Regiunea SUD-VEST 
OLTENIA 284127 1339119 382007 110884 541772 349083 

Dolj 91708 432551 119625 47711 219048 127822 

Gorj 47541 227826 54226 13369 73154 57807 

Mehedin i 36977 168929 48622 14454 68701 39164 

Olt 57195 274868 83509 17972 93172 61509 

Vâlcea 50706 234945 76025 17378 87697 62781 

Regiunea VEST 256441 1248857 301989 146725 724868 393142 

 Arad 63844 288099 73405 36431 174230 84225 

Caraş-Severin 41028 190650 52722 16194 83100 46293 

Hunedoara 54951 271490 74895 27007 116396 62245 

Timiş 96618 498618 100967 67093 351142 200379 

 
  

 

La nivelul județului Buzău la 1 iulie 2015 ponderea populației cuprinse între 0-14 ani era de 

15,0%, populația de 15-64 ani reprezenta 64,7% iar populația de 65 ani și peste, 20,3%. La orizontul 
anului 2060 ponderile grupelor mari de vârstă suferă modificări, accentuîndu-se fenomenul de 

îmbătrânire demografică. Populația de 0-14 ani va reprezenta 12,4%, cea de 15-64 ani 57,8%, iar cea 

de 65 ani și peste va deține 29,8% din totalul populației județului. 
 

Populaţia şcolară din cadrul Uniunii Europene a fost, în anul 2014, de 106,8 milioane preşcolari, 
elevi şi studenţi. Peste jumătate din populaţia preşcolară şi şcolară a Uniunii Europene este localizată în 
Germania (15,0%), Franţa (14,1%), Marea Britanie (13,9%) şi Italia (10,2%). 
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Structura popula iei preşcolare şi şcolare dup  nivelul de educa ie, 
în rile UE-28, în anul 2014 

 
 
 

 Total 
populație 
școlar  

(persoane) 

Ponderea populației preșcolare și școlare pe nivel de educație (%) 

Preșcolar Primar Gimnazial Liceal și 
profesional 

Postliceal 
și de 

maiștri 

Superior 

Ue-28 106772317 14,4 26,5 19,4 19,9 1,5 18,3 

Belgia 3012779 15,4 25,7 14,4 25,8 2,3 16,4 

Bulgaria 1303836 18,4 19,9 17,8 22,0 0,2 21,7 

Cehia 2139286 17,2 23,9 17,1 19,4 2,9 19,5 

Danemarca 1513888 12,6 30,9 16,0 20,6 … 19,9 

Germania 15969735 13,9 17,9 29,0 16,2 4,8 18,2 

Estonia 294848 23,3 26,2 12,5 13,9 3,8 20,3 

Irlanda 1223826 6,4 43,8 15,3 13,1 4,7 16,7 

Grecia 2151213 7,5 29,2 14,6 16,4 0,8 31,5 

Spania 9674213 14,9 30,6 16,8 17,2 … 20,5 

Franța 15141701 17,0 27,7 22,1 17,2 0,2 15,8 

Croația 805517 13,4 20,0 22,9 23,1 … 20,6 

Italia 10985398 15,1 26,1 16,3 25,5 0,1 16,9 

Cipru 168581 13,5 31,5 16,5 18,3 0,2 20,0 

Letonia 408588 19,3 28,1 13,4 16,3 1,0 21,9 

Lituania 650334 15,2 16,6 29,4 13,3 2,7 22,8 

Luxemburg 106482 15,7 33,3 20,6 23,4 0,6 6,4 

Ungaria 1985790 16,6 19,8 19,5 23,7 3,8 16,6 

Malta 78474 11,3 30,7 16,3 22,2 3,4 16,1 

Olanda 3238655 15,8 37,8 24,7 … … 21,7 

Austria 1705896 14,0 19,2 19,6 21,3 1,2 24,7 

Polonia 8126966 16,0 26,5 14,1 18,3 3,4 21,7 

Portugalia 2081827 12,7 32,4 18,4 18,5 0,6 17,4 

România 3805043 14,9 24,9 21,2 21,1 2,7 15,2 

Slovenia 407182 14,7 27,4 13,4 22,3 … 22,2 

Slovacia 1051484 15,1 20,3 24,5 19,7 1,6 18,8 

Finlanda 1413461 13,9 24,9 12,7 25,3 1,6 21,6 

Suedia 2478059 17,8 30,5 13,1 20,3 1,0 17,3 

Marea Britanie 14849255 9,6 30,4 15,9 28,3 … 15,8 

 
 
 La nivelul Uniunii Europene, în anul 2014, din punct de vedere al structurii populaţiei preşcolare şi 
şcolare pe nivel de educaţie, ponderea cea mai mare a deţinut-o elevii din învăţământul primar (26,5%), 
urmată de ponderea elevilor din învăţământul liceal şi profesional (19,9%). Ponderea studenţior care 
erau înscrişi în anul 2014, în cadrul învăţământului universitar şi postuniversitar, a fost de 18,3%. Cea 
mai mică pondere a fost înregistrată de elevii care urmau şcoli postliceale şi de maiştri (1,5%). 
 Populaţia rezidentă de vârstă şcolară de 0-23 ani reprezintă segmentul principal al copiilor şi 
tinerilor înscrişi în sistemul educaţional, în învăţământul primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal şi 
de maiştri, universitar de licenţă, universitar de master, postuniversitar şi universitar de doctorat şi 
programe postdoctorale. 

 Comparativ cu anul 2011, în anul 2015 se remarcă o diminuare a populaţiei rezidente din grupa 
de vârstă 0-23 ani atât în mediul urban (cu -8,1%), cât şi în cel rural (cu -4,1%).  
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 Populaţia rezidentă de 0-23 ani a scăzut atât pe total, cât şi la toate grupele de vârstă cu 
excepţia copiilor din grupa de vârstă 6-10 ani. Pe sexe, atât populaţia masculină, cât şi populaţia 
feminină de 0-23 ani a înregistrat, în perioada 2011-2015,o scădere de circa -6,0%. 

Scăderea înregistrată în perioada 2011-2015 este în concordanţă cu tendinţa generală de scădere a 
populaţiei totale a ţării și a fost de -6,1% la nivelul întregii țări, județul Buzău înregistrând o scădere cu 
5,0%. 

 Proiectarea populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară reprezintă o proiectare derivată a proiectării 
demografice a populaţiei. Pentru aceasta s-a utilizat varianta mediană a unei proiectări demografice a 
populaţiei rezidente pe vârste, sexe şi judeţe. Din proiectarea populaţiei rezidente pe vârste, sexe şi 
judeţe la orizontul anului 2060, s-a selectat populaţia rezidentă de vârstă preşcolară şi şcolară (0-23 

ani), repartizată pe grupe de vârstă, sexe şi judeţe. 
 În varianta mediană, până în anul 2060, populaţia rezidentă de vârstă preşcolară şi şcolară de 0-

23 ani se va reduce cu -41,9%, ajungând la aproximativ 2928,5 mii persoane. Scăderea populaţiei 
rezidente de 0-23 ani va fi moderată până în anul 2030 şi mai accentuată spre sfârşitul orizontului de 
proiectare (anul 2060), principalul factor al acestei evoluţii fiind scăderea naturală a populaţiei. Cea mai 
mică reducere a populaţiei de 0-23 ani ar putea fi de -17,1% în varianta optimistă a proiectării 
populaţiei. 

 
Populația rezident  de 0-23 ani din anul 2015 și proiectat  pe județe, în anii 2030 și 2060  

(varianta mediană) 
 

Județe Populația rezident  de 0-23 ani Posibile modific ri în anul 
2060 faț  de anul 2015 În anul 

2015 

Proiectat  în anii: 
2030 2060 Persoane (%) 

România 5043785 4256011 2928527 -2115258 -41,9 

Alba 82744 66297 45949 -36795 -44,5 

Arad 106272 91254 67260 -39012 -36,7 

Argeș 144528 109963 69145 -75383 -52,2 

Bacău 173055 147547 131923 -41132 -23,8 

Bihor 151195 131217 102346 -48849 -32,3 

Bistrița-Năsăud 81156 66928 39796 -41360 -51,0 

Botoșani 117290 83145 48945 -68345 -58,3 

Brașov 136316 135851 107312 -29004 -21,3 

Brăila 71575 49188 27465 -44110 -61,6 

Buz u 107646 80013 51503 -56143 -52,2 

Caraș-Severin 69439 48013 26221 -43218 -62,2 

Călărași 79270 59498 38394 -40876 -51,6 

Cluj 163874 162474 109699 -54175 -33,1 

Constanța 171736 159435 130388 -41348 -24,1 

Covasna 55791 46205 30248 -25543 -45,8 

Dâmbovița 131058 102275 61734 -69324 -52,9 

Dolj 157072 125546 85623 -71449 -45,5 

Galați 135625 101838 69443 -66182 -48,8 

Giurgiu 70271 53599 30314 -39957 -56,9 

Gorj 84818 54703 26402 -58416 -68,9 

Harghita 82489 69842 50536 -31953 -38,7 

Hunedoara 93505 66978 39941 -53564 -57,3 

Ialomița 72770 60247 42601 -30169 -41,5 
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Iași 232758 215001 154647 -78111 -33,6 

Ilfov 111105 129104 92354 -18751 -16,9 

Maramureș 125947 96799 62906 -63041 -50,1 

Mehedinți 63119 44914 24015 -39104 -62,0 

Mureș 145546 129205 101215 -44331 -30,5 

Neamț 124268 105111 91145 -33123 -26,7 

Olt 101636 67986 36939 -64697 -63,7 

Prahova 176358 148736 90068 -86290 -48,9 

Satu-Mare 92640 78326 52383 -40257 -43,5 

Sălaj 59099 46921 24821 -34278 -58,0 

Sibiu 106426 100717 76783 -29643 -27,9 

Suceava 192915 170347 144507 -48408 -25,1 

Teleorman 83097 58720 35522 -47575 -57,3 

Timiș 165951 160357 109967 -55984 -33,7 

Tulcea 52069 39975 23800 -28269 -54,3 

Vaslui 118158 89069 57940 -60218 -51,0 

Vâlcea 86775 60669 33523 -53252 -61,4 

Vrancea 90310 74065 53109 -37201 -41,2 

Mun. București 376113 367933 229695 -146418 -38,9 

 
 În profil teritorial, populația rezidentă de 0-23 ani ar înregistra o scădere în toate județele țării. 
Până în anul 2060 este anticipată o diminuare medie la nivelul întregii țări cu 41.9%, pentru județul 
Buzău scăderea fiind mai mare, respectiv cu 52.2%. 
 Începând cu anul şcolar/universitar 2013/2014 Conform ISCED 2011, grupele de vârstă ale 
populaţiei preşcolare şi şcolare s-au modificat, astfel, populaţia preşcolară este formată din grupele de 
vârstă 0-2 ani şi 3-5 ani aferente educaţiei antepreşcolare şi preşcolare, iar populaţia şcolară este 
reprezentată de grupele de vârstă 6-10 ani (pentru educaţia primară), 11-14 ani (pentru educaţia 

gimnazială), 15-18 ani (pentru educaţia liceală şi respectiv profesională) şi 19-23 ani (pentru educaţia 
postliceală şi studii superioare). 

Gradul de cuprindere în învăţământ reprezintă numărul total al elevilor dintr-o anumită grupă de 
vârstă, indiferent de nivelul de educaţie în care sunt cuprinşi, ca raport procentual din totalul populaţiei 
rezidente din aceeaşi grupă de vârstă. 
 În anul şcolar/universitar 2014/2015 gradul de cuprindere şcolară pentru populaţia în vârstă de 
0-23 ani a fost de 73,7% la nivelul întregii țări, în timp ce la nivelul județului Buzău a fost de 65,3%. 
 În anul şcolar 2014/2015 cel mai mare grad de cuprindere a fost înregistrat la ciclul primar, la 
grupa de vârstă 6-10 ani, de 91,4%. Cel mai mic grad de cuprindere a fost înregistrat în cazul grupei de 
vârstă 0-2 ani, din cadrul învăţământului antepreşcolar (6,7%). 

Pentru județul Buzău s-au înregistrat valori peste media de țară la grupele de vârstă: 
- 3-5 ani (88,7% față de 84,1% la nivelul întregii țări),  
- 6-10 ani (92,4% față de 91,4%) 

- 11-14 ani (91,4%  față de 90,8%). 
 Cu mult sub nivelul mediu pe țară este gradul de cuprindere la vârsta 19-23 ani respectiv 17,8% 

pentru județul Buzău față de 66,4%. 
Director executiv, 
Cornelia Geambaşu 


