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Analiza principalilor indicatori statistici
Dimensiunea socio-economică
Privire de ansamblu asupra Municipiului
București
Bucurešti este capitala României, cel mai
populat oraš ši cel mai important centru
industrial ši comercial al țării. Conform
rezultatelor finale ale Recensământului din
anul 2011, populația era de 1.883.425 de
locuitori, ceea ce face ca Bucureštiul să fie al
zecelea oraš ca populație din Uniunea
Europeană.
Prima mențiune a localității apare în 1459. În
1862 devine capitala Principatelor Unite. De
atunci a suferit schimbări continue, devenind
centrul scenei artistice, culturale ši massmedia românešti. Arhitectura elegantă ši
atmosfera sa urbană i-au adus, în perioada
1884-1914, supranumele de „Micul Paris”.
În prezent se situează pe acelaši nivel
administrativ cu județele României ši este
împărțit în šase sectoare. Această separare în
šase sectoare s-a produs în anul 1979. Fiecare
dintre cele šase sectoare conține un număr de
cartiere, care nu au nici o funcție
administrativă.
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Potrivit datelor oferite de Institutul Național de
Statistică, în anul 2011, populația stabilă a
Municipiului Bucurešti era de 1.883.425
persoane, cu 42.900 locuitori mai puțini
comparativ cu recensământul anterior (2012).
Numărul de locuitori pe cele 6 sectoare ale
Municipiului Bucurešti se prezintă astfel:
 Sectorul 1 avea în octombrie
număr de 225.400 persoane;
 Sectorul 2 avea în octombrie
număr de 345.000 persoane;
 Sectorul 3 avea în octombrie
număr de 385.400 persoane;
 Sectorul 4 avea în octombrie
număr de 287.000 persoane;
 Sectorul 5 avea în octombrie
număr de 271.600 persoane;
 Sectorul 6 avea în octombrie
număr de 367.000 persoane.

2011 un
2011 un
2011 un
2011 un
2011 un
2011 un

Etimologia numelui capitalei României
Nu se ştie cu exactitate de la cine sau de unde
provine şi, mai ales, când a fost el prima dată
folosit pentru cetatea de pe malul Dâmboviȝei.
Dacă în ceea ce priveşte istoricul oraşului
există o serie de repere concrete, de certitudini,
în cazul originii numelui încă persistă misterul.
La jumătatea secolului al XVII-lea călătorul
oriental Evliya Ҫelebi nota în memoriile sale că
numerele rešedinței de scaun a Țării
Românešti se trage de la acel fiu al lui Gebel-ul
Himme din tribul Beni-Kureis, anume Ebu-Karis,
de aici Bukris - Bucurešti. În 1781 istoricul
Franz Josef Sulzer considera că numele vine
de la „bucurie, bucuros, a bucura”.
Trei decenii mai târziu, într-o carte tipărită la
Viena, se consemna că denumirea se trage de
la pădurile de fag ce se numesc „Bukovie”.
Istoricul Adrian Majuru amintešte că în limba
albaneză „bukureshti” înseamnă „frumos este”.
Prima mențiune scrisă despre Bucur ca
întemeietor,
figurează
în
însemnările
consulului Angliei la Bucurešti, Wilkinson,
publicate în 1820 la Londra.

Prin etimologie populară domnitorii fanarioți
au tradus toponimul prin „Hilariopolis”, ceea
ce, în limba greacă, înseamnă „Orašul
Veseliei”.
Oraşul Bucureşti a devenit capitala Ȝării
Româneşti
oficial
în
1459,
conform
documentelor cunoscute până acum. Prima
atestare documentară certă datează din 20
septembrie 1459 - „Cetatea Bucureşti”, fiind
cuprinsă într-un hrisov pe care Vlad Ȝepeş l-a
acordat lui Andrei, Iova şi Drag.
Originea numelui Bucureşti va rămâne, cel mai
probabil, sub semnul misterului.
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Istoricul orașului
Spre deosebire de numeroase alte capitale
europene, Bucureşti nu se poate mândri cu o
istorie de milenii. Prima referinȝă istorică la
acest oraş sub numele de Bucureşti datează
din Evul Mediu, în 1459.
Se spune însă că, pe de altă parte, Bucureşti a
fost întemeiat câteva secole mai devreme de o
figură controversată şi mai curând legendară,
un anumit Bucur (de unde derivă şi numele
oraşului). Ceea ce este cert este că zona în
prezent ocupată de Bucureşti a fost locuită
încă din antichitate.
După cum s-a menȝionat, prima menȝionare a
oraşului este făcută în 1459, într-un document
emis de curtea Voievodului Vlad Ȝepeş, prinȝul
care, se spune, a inspirat crearea renumitului
personaj Dracula. Tocmai în acele timpuri
Bucureşti a început să crească din punct de
vedere economic şi politic, devenind un centru
al Valahiei din aceste puncte de vedere. Curtea
Veche este cel mai important complex
arhitectural care mai aminteşte de acele
vremuri.
Timp de câteva secole după domnia lui Vlad
Ȝepeş, Bucureşti, indiferent rolul său din ce în
ce mai important pe scena politică a Valahiei, a
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experimentat domnia otomană (fiind un vasal
al imperiului), ocupaȝia rusească, precum şi
scurte perioade intermitente de dominaȝie
habsburgică. Strada Lipscani, care acum
delimitează cartierul istoric al oraşului, era pe
atunci principala arteră, traversând centrul
vechiului Bucureşti.
În 1881 Bucureşti devine capitala Principatelor
Române, după unificarea Moldovei cu Ȝara
Românească. Mare parte din moştenirea
arhitecturală a fost distrusă într-un incendiu
din 1847, însă epoca modernă a adus o nouă
perioadă de prosperitate. Un nou oraş era
construit,
iar
peisajul
arhitectural
şi
planificarea urbană au adus reputaȝie
internaȝională oraşului Bucureşti, astfel încât
capitala a fost supranumită „Micul Paris”, iar
Calea Victoriei, una dintre cele mai renumite
străzi din oraşul actual, era adesea comparată
cu Champs Elysees.

Unul dintre cele mai sumbre episoade de la
începutul secolului al XIX-lea se referă la
momentul în care populaȝia a fost lovită de
aşa-numita ciumă a lui Caragea, o epidemie în
care a căzut victimă aproape un sfert din
populaȝia oraşului.
În 1918 (mai precis, pe 1 decembrie),
Transilvania s-a unit cu anterior constituitul
Principat al României. Prin urmare, Bucureşti a
devenit capitala întregii ȝări, după o perioadă
de 2 ani în care capitala a fost transferată la
Iaşi datorită faptului că Bucureşti era sub
ocupaȝie germană (din 1916 până în 1918 în
timpul Primului Război Mondial).
Perioada interbelică a fost excepȝional de
favorabilă cu Bucureşti, întrucât atunci oraşul
şi-a cunoscut zilele de glorie culturală. Casa
Capşa, deja recunoscută până atunci ca reper
al întâlnirilor şi dezbaterilor mondene, politice
şi culturale, şi-a consolidat prestigiul, atât la
nivel naȝional, cât şi internaȝional. Însă, ulterior
celui de-al Doilea Război Mondial, o dată ce
regimul comunist a acaparat scena politică a
României, mare parte din oraşul istoric şi-a
pierdut coordonatele, cel puȝin din punct de
vedere arhitectural.
Proiectele megalomane ale lui Nicolae
Ceauşescu au şters de pe faȝa pământului

mare parte dintre reperele istorice ale oraşului,
pentru a nu mai pomeni de faptul că nefericita
sa contribuȝie a fost completată de tragicul
cutremurul din 1977, când Bucureşti a suferit
pierderi suplimentare, nu doar ca planificare
urbană şi patrimoniu arhitectural, ci şi ca
populaȝie. Palatul Parlamentului (cunoscut şi
sub numele de Casa Poporului) este cel mai
bun exemplu care ilustrează viziunea artistică
a regimului. Pentru a aprofunda mai bine
dimensiunea patrimoniului comunist, turiştii nu
trebuie să caute mai departe de blocurile
monotone construite într-un anost stil
comunist şi care populează cea mai mare
parte a oraşului.
Ultimele episoade istorice violente care au
marcat oraşul Bucureşti se referă la Revoluȝia
din 1989 şi la ulterioarele tulburări politice şi
sociale cunoscute sub numele de Mineriade,
care au avut loc la începutul anilor 1990.
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Oraș cultural
Municipiul Bucurešti este cel mai puternic
centru universitar al țării. Conform datelor
oferite de Institutul Național de Statistică, în
anul 2015, existau 32 instituții de învățământ
superior, dintre care 17 sunt publice ši 15 sunt
private.
La nivelul Municipiului Bucurešti, în anul 2015,
populația šcolară înregistra un număr de
436.685. Dintre aceštia 170.353 erau studenți
înscriši în învățământul superior (licență,
master, cursuri postuniversitare, doctorat,
programe postdoctorale).
Municipiul Bucurešti este unul cu un
impresionant partrimoniu cultural ši religios. În
ceea ce privešte numărul de biserici, se
constată că la nivelul municipiului sunt peste
200 de biserici ortodoxe, 20 de biserici
adventiste, 14 biserici romano-catolice, 11
biserici baptiste, 10 biserici Creštine după
Evanghelie, 10 biserici penticostale ši 5 biserici
evanghelice.
Oraş multicultural, la nivelul acestuia
activează numeroase Centre Culturale străine
alături de Comunitatea evreiască, Comunitatea
germană, comunitatea armeană, Comunitatea
greacă, Comunitatea țigănească, Comunitatea
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bulgară, Comunitatea poloneză, Comunitatea
albaneză
ši
Comunitatea
musulmană.
Municipiul Bucurešti cuprinde case memoriale,
centre culturale, teatre, opera, filarmonica,
muzee, monumente, biblioteci, mass media,
toate conturând o activitate de nivel
internațional. Prin latura sa profund culturală,
orašul Bucurešti îşi recunoašte trecutul
impresionant ši îši caută o direcție avantajoasă
de dezvoltare.
Câteva dintre cele mai importante instituții de
cultură sunt următoarele:
 Ateneul Român;
 Institutul Goethe;
 Biblioteca Națională a României;
 Biblioteca Academiei;
 Biblioteca Universitară Carol I.

În ceea ce privešte muzeele ši casele
memoriale din Municipiul Bucurešti, cele mai
importante sunt:
 Muzeul Național de Artă al României;
 Muzeul Național de Istorie a României;
 Muzeul Satului;
 Muzeul Literaturii Române;
 Muzeul Memorial „George Enescu”;
 Muzeul Țăranului Român;
 Muzeul Memorial C.I. ši C.C. Nottara;
 Muzeul Băncii Naționale a României;
 Muzeul de Istorie Naturală „Grigore Antipa”;
 Casa Memorială „Tudor Arghezi”;
 Casa Memorială George ši Aghata Bacovia.

La nivelul Municipiului Bucurešti
următoarele palate ši vestigii istorice:
 Palatul Cotroceni;
 Palatul Parlamentului;
 Palatul Ghica;
 Palatul Cantacuzino;
 Palatul Mogošoaia;
 Palatul Carol I;
 Palatul Štirbei;
 Palatul BNR;
 Palatul Național de Istorie;
 Palatul Suțu;
 Senatul României;
 Foišorul de Foc;
 Hanul lui Manuc;
 Casa Melik.

există

Populația și

structura demografică

Structura pe grupe de vârstă a populației
din Municipiul București
Regiunea Bucurešti-Ilfov se caracterizează prin
cea mai scăzută pondere a grupei de vârstă
0-14 ani, în comparaȝie cu celelalte regiuni:
Regiunea Nord-Vest (15.3%), Regiunea Centru
(15.5%), Regiunea Nord-Est (16.9%), Regiunea
Sud-Muntenia (14.4%), Regiunea BucureștiIlfov (13.6%) ši Regiunea Sud-Vest Oltenia
(13.7%).
Piramida vârstelor specifică Municipiului
Bucurešti evidențiază o supramortalitate a
persoanelor de sex masculin.
Doar pentru categoriile de vârstă 15 - 19 ani,
10 - 14 ani, 5 - 9 ani ši 0 - 4 ani există un număr
mai ridicat de persoane de sex masculin.

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național
de Statistică situația se modifică în rândul
persoanelor din celelalte categorii de vârstă,
numărul persoanelor de sex feminin excedând
numărul persoanelor de sex masculin.
Distribuția populației cu vârsta peste 19 ani se
prezintă astfel:
 4.3% categoria de vârstă 20 - 24 ani;
 8.2% categoria de vârstă 25 - 29 ani;
 9.1% categoria de vârstă 30 - 34 ani;
 10.0% categoria de vârstă 35 - 39 ani;
 7.8% categoria de vârstă 40 - 44 ani;
 8.3% categoria de vârstă 45 - 49 ani;
 5.6% categoriei de vârstă 50 - 54 ani;
 7.5% categoriei de vârstă 55 - 59 ani;
 7.1% categoriei de vârstă 60 - 64 ani;
 4.8% categoriei de vârstă 65 - 69 ani.
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Piramida vârstelor din Municipiul Bucurešti
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Evoluția populației din Municipiul București
Conform datelor furnizate de Institutul
Național de Statistică pe toată perioada
analizată numărul bărbaților din Municipiul
Bucurešti a fost inferior numărului femeilor. În
perioada analizată numărul persoanelor din
Municipiul Bucurešti a scăzut.

Raportat la anul 2009, populația Municipiului
Bucurešti a scăzut cu 2.3% în anul 2015. În
ceea ce privešte femeile, numărul acestora a
scăzut cu 2.0%. Cea mai scăzută valoare a
numărului de bărbați din perioada analizată s-a
înregistrat în anul 2015 (984.659 persoane).

Evoluția populației din Municipiul București
Anul
Bărbați
Femei
Total

2009
1.011.507
1.149.133
2.160.640

2010
1.012.186
1.149.720
2.161.906

2011
1.011.530
1.150.344
2.161.874

2012
1.009.670
1.149.088
2.158.758

2013
1.003.769
1.144.329
2.148.098

2014
995.889
1.138.141
2.134.030

2015
984.659
1.126.219
2.110.878

Evoluția populației pe sexe în Municipiul București
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Sursa datelor: INS, prelucrări proprii
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Densitatea populației
Densitatea populației reprezintă numărul de
persoane
pe
unitatea
de
suprafață,
măsurându-se, în general, în persoane pe
kilometru pătrat ši se obține prin împărțirea
numărului de locuitori la suprafață în kilometri
pătrați.
Astfel, la nivelul anului 2015, Municipiul
Bucurešti era caracterizat de o valoare a
densității mai ridicată decât valoarea densității
de la nivel regional, respectiv național.

Pentru Municipiul Bucurešti valoarea densității,
în anul 2015 era de 8.874 persoane pe
kilometru pătrat.
La nivelul regiunii Bucurešti-Ilfov, densitatea
populației avea valoarea de 1.366 persoane pe
kilometru pătrat, la nivelul anului 2015. Valoare
mai redusă a densitățiii populației, de 94
persoane pe kilometru pătrat s-a înregistrat la
nivelul României.

Densitatea populației la nivelul anului 2015
România
Regiunea București-Ilfov
Municipiul București

Nr.persoane
22.298.253
2.487.485
2.110.878

Structura populației după religie
Conform datelor furnizate de Institutul
Național de Statistică majoritatea persoanelor
de la nivelul Municipiului Bucurešti, 84.4%, sunt
de religie ortodoxă.

Suprafața/kmp
238.390,71
1.821,15
237,87

Densitatea populației
94
1.366
8.874

Religie

Ortodoxă

84.4%

Următoarea pondere, de 1.2%, caracterizează
populația de religie romano-catolică de la
nivelul Municipiului Bucurešti.
Sursa datelor: RPL, prelucrări proprii
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Mișcarea naturală

a populației
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Evoluția sporului natural
Analizând datele furnizate de Institutul
Național de Statistică, la nivelul anului 2015, în
Municipiul Bucurešti s-au născut 18.310
persoane ši au decedat 22.162, înregistrânduse un spor natural negativ.
În anul 2015, numărul născuților vii din
Municipiul Bucurešti a scăzut cu 14.6% față de
anul 2009 ši cu 2.8% față de anul 2014. Nu
există date înregistrate pentru anul 2016 în
ceea ce privešte numărul născuților vii din
Municipiul Bucurešti.

Cea mai ridicată valoare a numărului de
născuți vii este de 21.447 persoane, valoare
înregistrată la nivelul anului 2009.
În ceea ce privešte persoanele decedate de la
nivelul Municipiului Bucurešti, se poate
observa că cel mai ridicat număr de persoane
decedate, 22.162, corespunde anului 2015.
Acest număr este cu 5.9% mai ridicat față de
numărul de decedați înregistați în anul 2009. În
ceea ce privešte anul 2016, nu există date
înregistrate.

Evoluția sporului natural din Municipiul București
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Sursa datelor: INS, prelucrări proprii
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Numărul născuților vii, în funcție de reședință
Conform datelor furnizate de Institutul
Național de Statistică, în anul 2012, în
Municipiul Bucurešti s-au înregistrat 19.221
născuți vii. Dintre aceštia 1.284 de persoane
au rešedința în străinătate, restul fiind
înregistrați în România.
Se poate observa că la nivelul anului 2015 se
înregistrează cel mai scăzut număr al
născuților vii cu rešedința în străinătate (49
persoane) comparativ cu anii precedenți.

1.284

1.130

112

49

18 958

18 261

14000

7000

17 937

18 447

0
2012

În Municipiul Bucurešti, în anul 2012, s-au
înregistrat 21.762 decese, dintre care 197
persoane au avut rešedința în străinătate,
potrivit datelor furnizate de Institutul Național
de Statistică.

Numărul persoanelor decedate din
Municipiul București
Anul
2012
2013
2014
2015

Născuți vii
21000

Numărul persoanelor decedate, în funcție de
reședință

2013

2014

2015

Cu rešedința în străinătate
Cu rešedința în România
Sursa datelor: INS, prelucrări proprii

Cu reședința în
România
21.565
21.245
21.925
22.676

Cu reședința în
străinătate
197
327
458
486

În anul următor numărul deceselor înregistrate
a fost de 21.572 persoane. Un număr de
21.245 persoane decedate au fost înregistrate
cu rešedința în România, pe când 327 de
persoane au avut rešedința în străinătate.
La nivelul anului 2015, în Municipiul Bucurešti,
a fost înregistrat un număr de 22.162 de
persoane decedate cu rešedința în România,
respectiv 486 de persoane decedate cu
rešedința în străinătate.
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Evoluția nupțialității și divorțialității
În Municipiul Bucurešti, în anul 2015, au fost
înregistrate 16.378 căsătorii ši 3.421 divorțuri
conform datelor oficiale.
În anul 2015, se poate observa o creštere a
numărului de căsătorii cu 42.7% față de anul
2012, această valoare fiind inferioară celei de
la nivel regional (18.1%).
La nivelul Municipiului Bucurešti, cea mai
ridicată valoare a numărului de căsătorii se
înregistrează în anul 2015 (16.378 căsătorii).

În anul 2011 se înregistrează cel mai ridicat
număr de divorțuri (3.949 divorțuri). În ordine
descrescătoare a numărului de divorțuri se
clasează anii 2015, respectiv 2012 cu 3.421
divorțuri.
Potrivit datelor furnizate de Institutul Național
de Statistică, numărul divorțurilor din regiunea
Bucurešti-Ilfov a crescut în anul 2015 cu 22.3%
față de anul 2009. Cea mai scăzută valoare
pentru numărul divorțurilor din regiunea
Bucurešti-Ilfov s-a înregistrat în anul 2010
(3.102 divorțuri).

Evoluția căsătoriilor și a divorțurilor din Municipiul București
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Sursa datelor: INS, prelucrări proprii
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Rata de natalitate

Raportul de dependență demografică

Potrivit datelor oficiale, în anul
2015, la nivelul Municipiului
Bucurešti, rata de natalitate
înregistrează o valoare de

În anul 2015, în Municipiul Bucurešti,
raportul de dependență demografică a

8.7‰.

Această valoare este
inferioară valorii de la nivel
regional (9.1‰), ši superioară
celei de la nivel național
(8.4‰).

Raportul de
masculinitate
Valoarea raportului de
masculinitate la nivelul
Municipiului Bucurešti
arată că la 100 de
femei revin 87 de
bărbați.

fost
de
40.4%, adică erau
aproximativ 40 persoane în vârstă de
dependență (0-14 ani ši peste 65 ani)
la fiecare 100 de persoane în vârstă
de muncă (15-64 ani).

Indicatori
socio - demografici

Rata de nupțialitate și
rata de divorțialitate
În ceea ce privešte rata de
nupțialitate de la nivelul
Municipiului
Bucurešti

Rata de mortalitate

10.6‰

reprezintă
valoarea ce caracterizează
Municipiul Bucurešti în
anul
2015.
Acelaši
indicator, la nivel regional
are valoarea de 10.4‰, iar
la nivel național 11.7‰.

valoarea este de 7.8‰,
iar rata de divorțialitate
este de 1.6‰.

Mișcarea migratorie

a populației

Evoluția plecărilor și stabilirilor cu domiciliul
(inclusiv migrația externă)
În Municipiul Bucurešti, la nivelul anului 2015,
au fost înregistrate 51.074 plecări cu domiciliul
ši 49.463 stabiliri cu domiciliul, conform
datelor furnizate de Institutul Național de
Statistică.
Începând cu anul 2011 numărul plecărilor cu
domiciliul din Municipiul Bucurešti a excedat
numărul sosirilor cu domiciliul.

La nivelul anului 2015, în Municipiul Bucurešti
s-au înregistrat cu 27.2% mai puține plecări cu
domiciliul comparativ cu anul 2010.
Numărul stabilirilor cu domiciliul a scăzut în
anul 2015 față de anul 2009 cu 28.5%. Valori
apropiate în rândul stabilirilor, respectiv al
plecărilor cu domiciliul se înregistrează în anii
2009 ši 2010.

Evoluția plecărilor și stabilirilor cu domiciliul
(inclusiv migrația externă)
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Sursa datelor: INS, prelucrări proprii

Analiza principalilor indicatori statistici
Evoluția plecărilor și a stabilirilor cu reședința
Stabilirile/plecările cu rešedința reprezintă
persoanele sosite/plecate într-o altă localitate
decât cea de domiciliu, care la data de 1
ianuarie sau 1 iulie aveau înscrisă în actul de
identitate ši în fišele de evidență a populației
mențiunea de stabilire a reşedinței.
Conform datelor furnizate de Institutul
Național de Statistică la nivelul anului 2015 a
fost înregistrat un număr de 46.780 stabiliri cu
rešedința.

Acest număr a fost cu 12.8% mai ridicat decât
numărul stabilirilor cu rešedința din anul 2009
(41.474).
În ceea ce privešte numărul plecărilor cu
rešedința, valoarea maximă a fost înregistrată
în 2015 (51.074 plecări).
La nivelul anului 2015 s-a înregistrat un număr
de plecări cu rešedința de aproximativ 3,3 ori
mai mare față de anul 2009.

Evoluția plecărilor și stabilirilor cu reședința din Municipiul București
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Sursa datelor: INS, prelucrări proprii
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Forța de muncă

Analiza principalilor indicatori statistici
Forța de muncă

Numărul de salariați

Salariatul este persoana care îši exercită
activitatea pe baza unui contract de muncă
într-o unitate economică sau socială, indiferent
de forma ei de proprietate sau la persoane
particulare, în schimbul unei remunerații sub
formă de salariu, plătit în bani.

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național
de Statistică, în anul 2015, la nivelul
Municipiului Bucurešti exista un număr mediu
de salariați de 850.045 persoane.

Numărul mediu al salariaților reprezintă
numărul de salariați angajați cu contracte
individuale de muncă, plătiți de întreprindere
pentru o durată medie normală a timpului de
lucru, în perioada de referință.

Comparativ cu anul 2009, numărul mediu de
salariați a scăzut cu 4.1% în anul 2015. Față de
anul 2014 numărul mediu de salariați în 2015 a
crescut cu 3.1%. Cel mai scăzut număr de
salariați a fost înregistrat în anul 2011
(809.689 salariați), iar cel mai ridicat număr s-a
înregistrat în anul 2009 (886.480 salariați).

Numărul mediu de salariați
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Sursa datelor: INS, prelucrări proprii
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Numărul de șomeri
Šomerii sunt persoanele în vârstă de 15-74 ani
care în cursul perioadei de referință
îndeplinesc simultan următoarele condiții:
- nu au un loc de muncă ši nu desfăšoară o
activitate în scopul obținerii unor venituri;
- sunt în căutarea unui loc de muncă;
- sunt disponibili să înceapă lucrul în
următoarele
două
săptămâni
(inclusiv
săptămâna în care s-a desfăšurat interviul),
dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă.

Şomajul este un fenomen contemporan,
complex, cuprinzător, care include în sfera sa
aspecte
economice,
sociale,
politice,
psihologice şi morale. De cele mai multe ori,
şomajul este analizat ca suma agregată a
tuturor acelor persoane care au statut (oficial)
de şomer. În acest caz, se are în vedere
persoana - şomer. La nivelul Municipiului
Bucurešti, potrivit datelor furnizate de Institutul
Național de Statistică, cei mai mulți šomeri au
fost înregistrați în luna septembrie 2010
(32.442 šomeri).

Numărul șomerilor din Municipiul Bucurešti
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Analiza SWOT

ANALIZA CADRULUI DEMOGRAFIC
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 Raportul de dependență demografică
(40.4%) prezintă o valoare redusă în Municipiul
Bucurešti;
 Rata de nupțialitate (7.8‰) este peste
media națională (5.6‰);
 În anul 2015, se remarcă o creštere a
numărului de căsătorii, cu 42.7% față de anul
2012;
 Rata de mortalitate (10.6‰) este sub media
națională (11.7‰);
 Potrivit datelor oficiale, în anul 2015, la
nivelul Municipiului Bucurešti, rata de natalitate
înregistrează o valoare de 8.7‰. Această
valoare este superioară valorii de la nivel
național (8.4‰);
 În perioada 2010-2015 poate fi observată o
scădere a numărului de šomeri din Muncipiul
Bucurešti;
 Numărul mediu de salariați a urmat un trend
ascendent în perioada 2011 - 2015.

 Regiunea Bucurešti-Ilfov se caracterizează
prin cea mai scăzută pondere a grupei de
vârstă 0-14 ani (13.6%), în comparaȝie cu
celelalte regiuni;
 Potrivit datelor furnizate de Institutul
Național de Statistică, numărul divorțurilor din
regiunea Bucurešti-Ilfov a crescut în anul 2015
cu 22.3% față de anul 2009;
 În anul 2015, numărul născuților vii din
Municipiul Bucurešti a scăzut cu 14.6% față de
anul 2009 ši cu 2.8% față de anul 2014;
 Potrivit datelor furnizate de Institutul
Național de Statistică, numărul divorțurilor din
regiunea Bucurešti-Ilfov a crescut în anul 2015
cu 22.3% față de anul 2009.
 Valoarea raportului de masculinitate la
nivelul Municipiului Bucurešti arată că la 100
de femei revin 87 de bărbați.

Analiza principalilor indicatori statistici

ANALIZA CADRULUI DEMOGRAFIC
OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

 Elaborarea de politici de sănătate publică
mai eficiente care vizează scăderea ratelor de
mortalitate generală ši infantilă;
 Preocuparea permanentă a Autorităților
Publice Locale, cu privire la rezolvarea
problemelor cu care se confruntă populația;
 Menținerea tendinței de creštere a speranței
de viață la naštere la nivel național;
 Promovarea de către Administrația Publică
Locală a unui program de informare cu privire
la depopulare ši luarea de măsuri concrete în
acest sens (de exemplu, premierea familiei la
našterea unui copil);
 Promovarea unor politici pronataliste la
nivel național prin implementarea unor
programe sociale țintite către familie ši copil;
 Implicarea medicilor ši a asistenților sociali
în activități de conštientizare cu privire la
necesitatea întineririi populației;
 Facilitățile oferite de programele naționale
ši europene pentru menținerea tinerilor în țară;
 Existența planurilor operaționale anuale ši a
planurilor de management.

 Ritmul de scădere a populației crešte de la
an la an, iar generațiile tinere sunt din ce în ce
mai puțin numeroase, comparativ cu cele
adulte ši vârstnice;
 Lipsa de structurare a învățământului
secundar ši universitar față de cerințele pieței
muncii determină crešterea numărului de
šomeri în rândul populației calificate;
 Promovarea agresivă la nivel național a
metodelor contraceptive;
 Menținerea ratelor actuale de fertilitate (1.3
copii la o femeie) va conduce la un derapaj
demografic în anii 2025-2030;
 Criza
economică
actuală
determină
restrângerea activității sectoarelor economice
ši implicit crešterea ratei šomajului;
 Redresarea natalității nu mai poate
împiedica scăderea şi îmbătrânirea populației
active până în anul 2025;
 Tendința de îmbătrânire mai accentuată a
populației din cauza migrării forței de muncă
tinere în străinătate.
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Analiza

mediului educațional

Analiza principalilor indicatori statistici
Personalul
didactic
din
Municipiul
București pe niveluri de educație
La nivelul Municipiului Bucurešti, în anul 2015,
numărul personalului didactic din învățământul
prešcolar, din învățământul primar, din
învățământul
gimnazial,
respectiv
din
învățământul liceal a înregistrat o scădere cu
4.6% comparativ cu anul 2009.

Personalul didactic
- 2015 31.0%

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național
de Statistică, în anul 2015, la nivelul
învățământului liceal din Municipiul București,
s-a înregistrat un număr de 5.025 cadre
didactice. Comparativ cu anul 2009, în anul
2015 s-a înregistrat o scădere cu 8.5%.

28.2%
18.6%
22.2%
Învățământul liceal
Învățământul gimnazial
Învățământul primar
Învățământul prešcolar

În ceea ce privešte personalul didactic din
învățământul primar din Municipiul Bucurešti,
se constată faptul că în anul 2015 s-a
înregistrat o creštere cu 10.1% față de anul
2009.

Sursa datelor: INS, prelucrări proprii

Personalul didactic pe niveluri de educație din Municipiul București
Anul
Învățământul preșcolar
Învățământul primar
Învățământul gimnazial
Învățământul liceal
Total

30

2009
3.021
3.272
5.191
5.494
16.978

2010
3.079
3.181
4.760
5.133
16.153

2011
3.010
3.090
4.626
5.118
15.844

2012
2.918
3.508
4.578
4.931
15.935

2013
2.857
3.521
4.738
5.104
16.220

2014
2.959
3.635
4.484
5.037
16.115

2015
3.004
3.601
4.559
5.025
16.189

Populația școlară din Municipiul București
pe niveluri de educație
Populaȝia şcolară reprezintă totalitatea
copiilor, elevilor şi studenȝilor cuprinşi în
procesul de educaȝie şi instruire al unui an
şcolar/universitar, indiferent de formele de
învăȝământ pe care le frecventează (de zi, seral
şi cu frecvenȝă redusă) şi de vârstă.
Conform datelor furnizate de Institutul
Național de Statistică, în anul 2015, la nivelul
învățământului liceal din Municipiul București,
s-a înregistrat un număr de 67.129 elevi.
Comparativ cu anul precedent, populația
šcolară din învățământul liceal a scăzut cu
4.48%, iar față de anul 2013 s-a înregistrat o
scădere de 8.1%.
La nivelul învățământului gimnazial din
Municipiul Bucurešti pentru anul 2015 s-a
înregistrat un număr de 58.290 elevi, mai mult
cu 5.1% față de anul 2014.

Distribuția populației šcolare din Municipiul
Bucurešti pe niveluri de educație scoate în
evidență faptul că, pentru învățământul primar,
numărul elevilor a înregistrat o creštere în
perioada 2009-2015.
În anul 2015, numărul elevilor a fost de 83.358,
înregistrându-se o creštere cu 3% față de anul
precedent.
Comparativ cu anul 2009, numărul elevilor din
învățământul primar de la nivelul Municipiului
Bucurešti a crescut cu 48.9%.
În ceea ce privešte învățământul prešcolar, în
perioada 2009-2015, cei mai mulți elevi se
înregistrează în anul 2011. În anul 2015,
populația šcolară din Municipiul Bucurešti a
scăzut cu 13.9% comparativ cu anul 2011.

Populația școlară pe niveluri de educație din Municipiul București
Anul
Învățământul preșcolar
Învățământul primar
Învățământul gimnazial
Învățământul liceal
Total

2009
46.222
55.994
57.724
79.591
239.531

2010
48.996
56.912
57.788
78.931
242.627

2011
50.561
58.441
55.974
79.749
244.725

2012
47.042
71.774
55.846
75.470
250.132

2013
44.773
76.538
56.230
73.070
250.611

2014
45.094
80.928
55.479
70.274
251.775

2015
43.515
83.358
58.290
67.129
252.292

Analiza principalilor indicatori statistici
Infrastructura
de
Municipiul București

învățământ

din

În anul 2004, aproximativ 4.4 milioane din
populația României era înscrisă la šcoală.
Dintre aceštia, 650.000 în grădinițe, 3.11
milioane (14.0% din populație) în învățământul
primar ši secundar ši 650.000 (3.0% din
populație) la nivel terțiar (universități).

Unități școlare

Săli și cabinete școlare

Laboratoare școlare

570

10.276

3.507

În anul 2009, în România existau 3.3 milioane
de elevi, față de 4.8 milioane în anul 1990.
În anul 1990, numărul profesorilor din mediul
preuniversitar era de aproape 260 000, în 2001
depăšea 275 000, iar în 2007 era mai mic de
250 000. În anul 2010, în România existau 4
700 de šcoli generale.
În ceea ce privešte numărul de calculatoare ce
revin populației šcolare, în anul 2015, 10 elevi
foloseau acelaši calculator din unitățile de
învățământ, conform datelor furnizate de
Institutul Național de Statistică.
Raportând numărul populației šcolare la
numărul sălilor de clasă în anul 2015, în
Municipiul Bucurešti, într-o clasă învățau, în
medie, 42 elevi.

Săli de gimnastică

360

Ateliere școlare

493

Terenuri de sport

388

Bazine de înot

Calculatoare

10

44.597

Sursa datelor: INS, prelucrări proprii
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Absolvenții pe niveluri de educație din
Municipiul București
Absolventul este elevul/studentul care a
promovat ultimul an de studiu al unei
šcoli/facultăți, indiferent dacă a reušit sau nu
la examenul de absolvire, bacalaureat, licență
etc. Numărul absolvenților se referă la sfâršitul
anului šcolar/universitar.

Absolvenți
- 2014 -

30.2%
31.0%

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național
de Statistică, în anul 2014, la nivelul
învățământului liceal din Municipiul Bucurešti
s-a înregistrat un număr de 18.081 de elevi.
Populația šcolară din acest ciclu de
învățământ a scăzut în anul 2014 cu 7.6% față
de anul 2010.

5.6%

42.0%
Învățământ primar ši gimnazial
Învățământ liceal
Învățământ postliceal
Învățământ universitar (licență)

Comparativ cu anul 2009, numărul studenților
din învățământul universitar (licență) a scăzut
cu 63.1% în anul 2014.

Sursa datelor: INS, prelucrări proprii

Absolvenți pe niveluri de educație din Municipiul București
Anul
Învățământul primar și gimnazial (inclusiv special)
Învățământul liceal
Învățământul postliceal (inclusiv special)
Învățământul universitar (licență)
Total

2010
15.341
19.567
1.715
68.143
104.766

2011
12.873
18.083
2.237
44.403
77.596

2012
12.518
17.391
2.666
33.833
66.408

2013
12.703
16.213
2.929
28.570
60.415

2014
13.183
18.081
3.349
25.125
59.738

Analiza principalilor indicatori statistici
Promovabilitatea
la
examenul
bacalaureat din Municipiul București

de

Examenul de bacalaureat este un examen de
maturitate sau primul „test” al vieții, Acest
examen este important deoarece decide în cea
mai mare măsură dacă se pornešte cu dreptul
în ceea ce fiecare elev îši propune pentru viitor.
Ei trebuie să se concentreze ši să-i acorde o
importanță
deosebită,
în
funcție
de
promovarea examenului depinde cariera
acestora.

2014

2013

2012
2011

Conform datelor furnizate de Institutul
Național de Statistică, în anul 2014, la nivelul
Municipiul Bucurešti s-a înregistrat un număr
de 12.912 de elevi care au promovat examenul
de bacalaureat. Dintre aceštia 54.9% sunt de
gen feminin.

2010

Comparativ cu anul 2011, numărul de elevi
care au promovat examenul de bacalaureat a
crescut în anul 2014 cu 23.9%.

12.912
10.508

10.959
10.417
11.512

Sursa datelor: INS, prelucrări proprii

Promovabilitatea examenului de bacalaureat pe sexe din Municipiul București
Anul
Băieți
Fete
Total

34

2010
4.935
6.577
11.512

2011
4.524
5.893
10.417

2012
4.797
6.162
10.959

2013
4.489
6.019
10.508

2014
5.823
7.089
12.912

Abandonul
școlar
în
învățământul
preuniversitar din Municipiul București
Abandonul šcolar constă în decizia de a
întrerupe parcursul šcolar, înainte de
finalizarea unui anumit nivel de învățământ.
Abandonul šcolar este, de asemenea, asociat
cu părăsirea timpurie a unui parcurs educativ,
înainte de obținerea unei diplome. Ei trebuie să
se concentreze ši să-i acorde o importanță
deosebită,
în funcție de promovarea
examenului depinde cariera acestora.
Rata abandonului šcolar reprezintă diferența
între numărul elevilor înscriši la începutul
anului šcolar ši cel aflat în evidență la sfâršitul
aceluiaši an šcolar, exprimată ca raport
procentual față de numărul elevilor înscriši la
începutul anului šcolar.
Conform datelor furnizate de Institutul
Național de Statistică, în anul 2014, în
Municipiul Bucurešti s-a înregistrat o rată a
abandonului šcolar din învățământul gimnazial
de 1.4%.

Rata abandonului școlar - 2014
0%

4%

Învățământ postliceal
și de maiștri

8%

12%

11.7%

Învățământ gimnazial

1.4%

Învățământ primar

1.2%

Sursa datelor: INS, prelucrări proprii

În ceea ce privešte învățământul primar din
Municipiul Bucurešti, se constată că în anul
2014 rata abandonului šcolar din acest ciclu
de învățământ a crescut cu 0.5 puncte
procentuale față de anul 2011.

Rata abandonului școlar în învățământul preuniversitar din Municipiul București
Anul
Învățământ primar
Învățământ gimnazial
Învățământ postliceal și de maiștri

2010
1.1
1.6
5.2

2011
0.7
1.0
4.6

2012
0.9
2.2
7.4

2013
0.8
1.6
6.1

2014
1.2
1.4
11.7

Analiza principalilor indicatori statistici
Numărul de biblioteci din Municipiul
București
Biblioteca este instituția, compartimentul sau
structura specializată al cărei scop principal
este de a constitui, a organiza, a prelucra, a
dezvolta ši a conserva colecții de cărți,
publicații periodice, alte documente specifice
ši baze de date pentru a facilita utilizarea
acestora de către persoane fizice în scop de
informare, cercetare, educație sau recreere.
Biblioteca are un rol foarte important într-o
şcoală, pentru că reprezintă accesul elevilor la
informaȝie, la ştiinȝă, şi la cultură. Toate
acestea reprezintă drepturile fundamentale ale
omului, care împreună cu dreptul la educaȝie

sunt recunoscute peste tot în lume ca
elemente cheie, atât ale unei dezvoltări
durabile a umanităȝii, cât şi a progresului
economic şi social.
Conform datelor furnizate de INS, se contată
faptul că, în anul 2015, numărul de biblioteci
din Municipiul Bucurešti este de 354. Numărul
de biblioteci din acest an a scăzut cu 13.4%
comparativ cu anul 2009.
Cel mai ridicat număr de biblioteci din
Municipiul Bucurešti a fost înregistrat în anul
2013 (416 biblioteci).

Numărul de biblioteci din Municipiul București
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Număr de biblioteci
Sursa datelor: INS, prelucrări proprii
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Numărul de volume din cadrul bibliotecilor
Municipiului București
Cartea, care are un rol important în dezvoltarea
noastră ca oameni şi ca element component al
culturii unei naȝiuni, face parte din acele bunuri
a căror valoare se defineşte prin relaȝia ei cu
cititorii.
Numărul volumelor existente în biblioteci
reprezintă totalitatea cărților, brošurilor,
colecțiilor de ziare ši reviste cu minim 5 pagini
ši materialele audiovizuale (casete cu benzi
magnetice, discuri, diafilme ši alte materiale de
bibliotecă: hărți, grafice, reproduceri artistice
etc.) înscrise în registrul de inventar al
bibliotecii.

Volume existente

Anul

Volume eliberate

35.451.699

2015

3.612.654

35.272.969

2014

3.980.587

36.952.079

2013

4.537.551

36.460.347

2012

4.770.996

36.584.272

2011

5.262.193

Potrivit informațiilor furnizate de Institutul
Național de Statistică, în anul 2015 s-a
înregistrat un număr de 35.451.699 de volume
existente în bibliotecile Municipiului Bucurešti.
Comparativ cu anul 2011 numărul de volume
existente în biblioteci a scăzut cu 3.1% în anul
2015.

În anul 2015 numărul volumelor eliberate au
scăzut cu 31.3% față de anul 2011.

În ceea ce privešte volumele eliberate din
bibliotecile Municipiului Bucurešti, se constată
că cele mai multe volume au fost eliberate în
anul 2011 (5.262.193).

În perioada analizată, 2011-2015, se observă
că la nivelul Municipiului Bucurešti, cele mai
puține volume au fost eliberate în anul 2015
(3.612.654).

Sursa datelor: INS, prelucrări proprii

Analiza principalilor indicatori statistici
Numărul de cititori
Municipiului București

din

bibliotecile

Lectura
în
viața
adolescentului
este
primordială pentru că îl formează aša cum
nimic altceva nu cred că reušešte. Din păcate
tot mai puțini adolescenți citesc lectură
particulară în timpul lor liber.
Cititorul (utilizatorul) este persoana fizică care
a împrumutat pentru acasă (sau a consultat în
sediul bibliotecii) cel puțin o dată într-un an
calendaristic o carte, brosură sau o altă
publicație aparținând unei biblioteci.
Conform informațiilor furnizate de Institutul
Național de Statistică, în anul 2015, în
Municipiul Bucurešti s-a înregistrat un număr
de 331. 339 cititori activi.
În perioada 2011-2015, se constată un trend
descendent în legătură cu numărul cititorilor
activi ai Municipiului Bucurešti.
Cel mai mare număr de cititori activi au fost
înregistrați în anul 2011 (456.582). Comparativ
cu acest an, în anul 2015, numărul cititorilor
activi din Municipiul Bucurešti a scăzut cu
27.4%.
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2015

2014

2013

2012

2011

• 331.339 cititori

• 346.188 cititori

• 452.845 cititori

• 447.935 cititori

• 456.582 cititori

Sursa datelor: INS, prelucrări proprii

Personalul
angajat
Municipiului București

din

bibliotecile

Bibliotecarul este un element stimulator, care
nu se mărginešte a fi numai un custode al
depozitului de gândire ši artă, ci caută să fie un
difuzor al culturii ce sălăšluiešte în incinta
instituției cărților. El nu este un funcționar
pasiv, ci un factor stimulator, care caută, cu
orice prilej, să pună în mišcare cartea.
Bibliotecarul este un îndrumător al cititorului
începător pe care îl poate modela prin sfaturile
sale, în procesul evolutiv al lecturii, având
mereu în fața ochilor, poate cea mai
cuprinzătoare definiție a actului magic al
lecturii.
Potrivit datelor furnizate de Institutul Național
de Statistică, în anul 2015, la nivelul
Municipiului Bucurešti personalul angajat în
biblioteci era de 1.257. Cel mai ridicat număr
de bibliotecari angajați a fost înregistrat în anul
2011 (1.407).
Comparativ cu anul 2011, în anul 2015,
numărul bibliotecarilor angajați a scăzut cu
10.7%.

Anul
2011
1.407
Anul
2012
1.343

Anul
2013
1.313

Anul Anul
2014 2015
1.238 1. 257

Sursa datelor: INS, prelucrări proprii

Totodată, în anul 2015, numărul personalului
angajat în bibliotecile Municipiului Bucurešti a
crescut cu 1.5% față de anul 2014.
Cel mai scăzut număr de bibliotecari angajați a
fost înregistrat în anul 2014 (1.238).
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