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”Ilfovul este un județ 
într-o expansiune de ne-
stăvilit”, iar acest fapt a 
fost subliniat de la înce-
put de către conducerea 
Direcției Județene de Sta-
tistică, cifrele privind situa-
ția economico-socială a ju-
dețului, în 2015 (perioada 
la care există ultimele da-
te disponibile este diferită 
de la un indicator la altul în 
funcție de termenele exis-
tente în raportare), făcând 
referire la 19.726 de uni-
tăți locale active (sunt in-
cluse aici, pe lângă agen-
ții economici cu sediul so-
cial în județ şi punctele de 
lucru cu personalitate juri-
dică (CUI propriu) din ju-
deț ale agenților economici 
cu sediul social în alte ju-
dețe), o creştere de 10,3% 
față de 2014. Majorita-
tea acestora aveau activi-
tatea principală în comerț 
(38,3%).

În 2015, cifra de afa-
ceri realizată de unitățile 
locale din Ilfov, cu activita-
tea principală în industrie, 
a fost mai mare cu 14,2% 
față de 2014, deținând o 
pondere de 3,3% din to-
talul cifrei de afaceri de la 
nivel național. Astfel, Ilfo-
vul se situează pe locul 10 
la nivel național. Și, tot în 
2015, cifra de afaceri reali-
zată de unitățile locale din 
Ilfov, cu activitatea princi-
pală în construcții, a fost 
mai mare cu 22,1% față 
de anul 2014, deținând o 
pondere de 3,8% din tota-
lul cifrei de afaceri de la ni-
vel național, situând jude-

țul pe locul 5. Cifra de afa-
ceri realizată de unitățile 
locale din Ilfov, cu activita-
tea principală în comerț, în 
2015, a fost mai mare cu 
12,3% față de 2014, deți-
nând o pondere de 8,6% 
din totalul cifrei de afaceri 
de la nivel național. Astfel, 
Ilfov se situează pe locul 2, 
după Bucureşti.

Investiţii în 
creștere, în timp 
ce la nivel naţional 
trendul este 
descrescător

În 2016, volumul to-
tal de investiții realizat de 
către agenții economici 
aflați în eşantionul jude-
țului Ilfov a fost în creş-
tere cu +17,4% față de 
anul 2015, devansând ni-
velul național, unde s-a 
înregistrat o scădere de 
-3,3%. Cea mai mare 
pondere în structura in-
vestițiilor din județ, de 
67,8%, o dețin unitățile 
din sectorul privat (capi-
tal social privat românesc 
sau românesc şi străin), 
în creştere cu +54,3% ca 
volum de investiții față de 
anul 2015.

Vorbind de volumul 
lucrărilor de construcții 
la nivelul județului, spre 
exemplu, anul trecut, 
acesta a fost în creştere 
cu 10,9% față de 2015, 
în timp ce la nivel național 
volumul lucrărilor de con-
strucții a scăzut cu 2,8%.

În 2016, Ilfovul se si-
tuează pe primul loc, deți-
nând 11,8% din totalul lo-
cuințelor terminate la ni-
velul țării, urmat de Cluj 
(10,0%), Iaşi şi Bucureşti 
(cu 7,4%). Județul nostru 
deține supremația în țară 
în ceea ce priveşte numă-
rul de autorizații eliberate 
pentru clădiri rezidențiale.

54,7 pensionari la 
100 de salariaţi

Efectivul estimat de 
salariați din județ, la sfâr-
şitul lunii decembrie 2016 
a fost de 132.463 persoa-
ne, cu o pondere de 1,8% 
în “agricultură, vânătoare, 
servicii anexe, silvicultură 
şi piscicultură”, 31,4% în 
“industrie şi construcții” şi 
66,8% în “servicii”.

Salariații din Ilfov re-
prezintă 12,4% din tota-
lul salariaților din regiunea 
Bucureşti-Ilfov şi 2,6% din 
cel pe țară, pondere care 
plasează județul pe locul al 
11-lea la nivel național, du-
pă numărul de salariați.

În ceea ce priveşte 
numărul pensionarilor ilfo-
veni, în trimestrul IV 2016, 
acesta era de 72.495 per-
soane, revenind, aşadar, în 
medie, 54,7 pensionari la 
100 de salariați, mult mai 
puțin decât media la nive-
lul țării - de 93 de pensio-
nari la 100 salariați. În tri-
mestrul IV 2016, pensia 
medie a pensionarilor de 
asigurări sociale de stat din 
Ilfov a fost de 869 lei (mai 
mică cu 62 lei decât pensia 
medie înregistrată la nive-
lul țării), iar câştigul sala-
rial mediu brut lunar înre-

gistrat în județ în decem-
brie 2016 a fost de 3.800 
lei, cu +543 lei mai mare 
față de cel la nivel națio-
nal şi câştigul salarial me-
diu net lunar de 2.743 lei, 
cu +389 lei mai mare față 
de cel de la nivel național, 
situând județul pe locul al 
2-lea după Bucureşti.

Potrivit datelor furni-
zate de Agenția Națională 
pentru Ocupare şi Formare 
Profesională, numărul şo-
merilor înregistrați la sfâr-
şitul lunii decembrie 2016 
era de 1.962 persoane, iar 
rata şomajului a fost, în Il-
fov, la finele lunii decem-
brie 2016, de 1,1%, cu 
3,7% mai mică decât rata 
şomajului la nivel de țară 
(4,8%) şi cu 0,6% mai mi-
că decât cea înregistrată la 
nivelulul Capitalei.

Mai multe 
căsătorii, dar 
și mai multe 
divorţuri

În 2016, s-au năs-
cut 4.730 copii (+258 fa-
ță de 2015) şi au dece-
dat 3.901 persoane (+117 
față de anul 2015), con-
ducând la un spor natu-
ral de +829 persoane. În 

 aceeaşi perioadă s-au în-
cheiat 3.075 de căsătorii, 
cu 415 mai multe decât în 
2015 şi s-au desfăcut 702 
căsătorii, cu 139 mai mul-
te decât în 2015.

La 1 iulie 2016,  popu lația 
după domiciliu a județului 
era de 399.316 locuitori 
(iar proiectarea demogra-
fică realizată pe baza ana-
lizei fertilității, mortalității 
şi migrației interne din ul-
timii ani - de la orizon-
tul anului 2045 - indică 
730.765 de persoane re-
zidente).

Raportul de masculi-
nitate este de 95 persoa-
ne de sex masculin la 100 
persoane de sex feminin, 
situație identică şi la nivel 
național. Ilfov este singu-
rul județ din țară care a 
înregistrat o creştere im-
portantă a populației du-
pă domiciliu (+4,2%).

Durata medie de 
viaţă a crescut

În Ilfov, durata me-
die a vieții a crescut de la 
75,06 ani în 2014 la 75,43 
ani în 2015. În comparație 
cu celelalte județe, dura-
ta medie a vieții, în Ilfov, 
este superioară celei din: 
Neamț (75,35 ani), Mureş 
(75,28 ani) sau Dâmbo-
vița (75,27 ani), dar in-
ferioară celei din Covas-
na (75,49 ani), Iaşi (75,58 
ani), Vrancea (75,59 ani) 
sau Suceava (75,76 ani). 
Bărbații ilfoveni aveau, în 
2015, o speranță de viață 
de 71,84 ani, cu 7,28 ani 
mai mică decât a femeilor 
din județ.

Ilfovul se situează pe 
locul 16, durata medie a 
vieții fiind superioară celei 
înregistrate la nivelul țării 
(75,39 ani).

Populaţia după domiciliu, la 1 iulie - localităţi judeţ Ilfov

Localitate
2016 Anul 2016 faţă 

de anul 2015 
total populaţie 

(%)
Total Masculin Feminin

persoane
TOTAL 
JUDEŢ 399316 194043 205273 104,2

Mediul Urban 179229 86438 92791 104,9
Oraş 
Bragadiru 18093 8709 9384 110,4

Oraş Buftea 22198 10682 11516 100,9
Oraş Chitila 15144 7412 7732 101,8
Oraş Măgurele 10549 5132 5417 103,4
Oraş Otopeni 15500 7324 8176 104,9
Oraş 
Pantelimon 27283 13370 13913 103,3

Oraş Popeşti 
Leordeni 29643 14076 15567 113,5

Oraş Voluntari 40819 19733 21086 101,7
Mediul Rural 220087 107605 112482 103,6
1 Decembrie 8076 3871 4205 101,3
Afumaţi 7957 3923 4034 101,6
Baloteşti 8347 4025 4322 102,2
Berceni 6134 2972 3162 109,3
Brăneşti 9046 4365 4681 101,3
Cernica 10411 5148 5263 101,5
Chiajna 18461 8899 9562 115,5
Ciolpani 5167 2470 2697 102,4
Ciorogârla 5868 2891 2977 102,0
Clinceni 6544 3190 3354 103,4
Copăceni 2702 1353 1349 101,9
Corbeanca 6818 3273 3545 105,6
Cornetu 5858 2834 3024 101,8
Dărăşti-Ilfov 2672 1345 1327 100,3
Dascălu 2892 1453 1439 100,2
Dobroeşti 9094 4429 4665 104,9
Domneşti 8721 4348 4373 106,1
Dragomireşti-
Vale 5043 2434 2609 104,4

Găneasa 5173 2563 2610 101,8
Glina 8139 3984 4155 101,4
Grădiştea 3130 1582 1548 100,1
Gruiu 6952 3357 3595 101,3
Jilava 10441 5073 5368 100,5
Moara Vlăsiei 6221 3080 3141 100,7
Mogoşoaia 7951 3928 4023 103,0
Nuci 2797 1353 1444 99,5
Periş 7252 3515 3737 99,9
Petrăchioaia 3381 1702 1679 103,7
Snagov 7597 3759 3838 102,6
Ştefăneştii de 
Jos 7199 3570 3629 110,2

Tunari 5587 2779 2808 103,0
Vidra 8456 4137 4319 101,4

Notă: Date provizorii.
Populația după domiciliu reprezintă numărul persoanelor cu cetățe-
nie română şi domiciliul pe teritoriul României, delimitat după criterii 
administrativ-teritoriale. 
Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declară că are locu-
ința principală, trecută în cartea de identitate, aşa cum este luată în 
evidența organelor administrative ale statului.
Sursa datelor: surse administrative - Direcția pentru Evidența Per-
soanelor şi Administrarea Bazelor de Date - Registrul Național de Evi-
dența a Persoanelor, Direcția Generală de Paşapoarte şi surse statisti-
ce - rezultatele cercetărilor statistice exhaustive privind natalitatea şi 
mortalitatea, pentru numărul născuților-vii şi al decedaților din inter-
valul de timp studiat (bazate, la rândul lor, pe surse administrative).

Ilfovul, într-o expansiune de nestăvilit

Peste 730.000 de rezidenţi ilfoveni, în 2045
 Femeile din județ, mai longevive decât bărbații ilfoveni

Reuniunea lunară a Colegiului Prefectural 
ilfovean a avut loc săptămâna trecută, 
prezentarea evoluției principalilor indicatori 
economico-sociali la nivelul județului fiind 
făcută de Mariana Mihalache, director 
executiv al Direcției Județene de Statistică 
Ilfov.

Carmen ISTRATE

Ce exportăm și ce importăm?
Volumul exportului, după sediul agentului exporta-

tor, a fost în primele 10 luni ale anului trecut de 1.968,4 
mil euro FOB, reprezentând 4,1% din total țară şi în scă-
dere cu 0,2% ca volum față de perioada similară din 
anul 2015 (față de +4,1% la nivel național). Ilfovul se 
situează pe locul al 7-lea la nivel național. Iar volumul 
importului, după sediul agentului importator, a fost de 
4.645,2 mil euro CIF în primele 10 luni din 2016, repre-
zentând 8,3% din total țară şi în creştere cu 17,6% ca 
volum față de perioada similară a anului 2015 (față de 
+6,4% la nivel național). Din punct de vedere al volu-
mului de import, Ilfovul se situează pe locul al 2-lea după 
Capitală. Cea mai însemnată parte a exportului este da-
tă de produse alimentare, băuturi şi tutun, iar principala 
țară de destinație a exporturilor realizate de agenții eco-
nomici din Ilfov o reprezintă Italia. Principala țară de pro-
veniență a importurilor în Ilfov o reprezintă Germania.


