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RAPORT  
CU PRIVIRE LA STAREA SOCIO-ECONOMICĂ 

 A LOCALITĂŢII ROŞIA MONTANĂ 
 

SINTEZĂ 

 

Prezentul Raport este parte componentă a Proiectului de cercetare longitudinală intitulat 

Monitorizarea aspectelor socio-economice în zona Roşia Montană din perspectiva dezvoltării 

durabile. Scopul proiectului este cel de a analiza sub aspect cantitativ şi calitativ evoluţia 

componentelor socio-economice în localitatea Roşia Montană, pe o durată de 20 de ani. Proiectul 

îşi propune să delimiteze factorii de influenţă pozitivă şi negativă, punând în evidenţă tendinţele 

de dezvoltare a localităţii. Realizarea diagnozei economico-sociale constituie un instrument de 

supraveghere a dezvoltării socio-economice, fundamentând măsurile de sprijin pentru 

dezvoltarea pe termen mediu şi lung a localităţii. Proiectul îşi propune să furnizeze premisele 

teoretice şi practice pentru implementarea unor strategii de dezvoltare viabile şi a unui set de 

indicatori care să permită evaluarea eficacităţii acestora.  

Raportul cu privire la starea socio-economică a localităţii Roşia Montană - 2009, are ca 

scop furnizarea unei imagini clare a condiţiilor socio-economice identificate în anul 2009 la 

nivelul localităţii Roşia Montană, pentru a fixa in felul acesta un reper iniţial, funcţie de care să 

se urmărească evoluţia aspectelor studiate.  

Obiectivele urmărite sunt: 

 Identificarea şi construirea unui set de indicatori specifici dezvoltării durabile. 

 Dezvoltarea unui set de instrumente pentru evaluarea situaţiei socio-economice din 

localitatea Roşia Montană. 

 Constituirea unei baze de date care să includă informaţii cu privire la aspectele mai sus 

menţionate. 

 Crearea de noi surse de informare şi/sau îmbunătăţirea celor existente în vederea evaluării 

situaţiei şi a evoluţiei socio-economice. 
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Context: 

 Lipsa unor informaţii riguroase, credibile, cu privire la starea şi evoluţia aspectelor socio-

economice în zona Roşia Montană. 

  Bazele de date aflate în evidenţa autorităţilor şi instituţiilor publice locale şi regionale 

conţin informaţii care nu reflectă situaţia reală a comunităţii, cunoscut fiind faptul că în 

comunitate au fost înregistrate schimbări ale condiţiilor socio-economice, asociate cu fenomene 

de migraţie, relocare şi strămutare.   

Activităţi: 

1. Evaluarea datelor socio-economice existente, precum şi a potenţialului de acţiune şi 

mobilizare comunitară (colectarea si analizarea datelor socio-economice disponibile la nivelul 

instituţiilor publice locale şi regionale). 

2. Construirea unei matrici de indicatori cu privire la monitorizarea aspectelor economico-

sociale din zonă (elaborarea unei matrici de indicatori specifici ariei de cercetare: demografie, 

gospodăria, veniturile, sursele de venit şi consumul gospodăriilor, sărăcie şi sărăcie extremă, 

educaţie, sănătate, cultură, viaţă asociativă şi participare comunitară, acces la servicii şi reţea 

infrastructuri, economie, ş.a). 

3. Întocmirea instrumentului de lucru (redactarea chestionarului). 

4. Pretestarea instrumentarului metodologic. 

5. Recrutarea şi instruirea operatorilor de teren (au fost recrutaţi aproximativ 20 de 

operatori de teren, membri ai comunităţii locale si au fost instruiţi in vederea aplicării 

chestionarelor. Chestionarul a fost analizat împreună cu operatorii selectaţi si au fost clarificate 

aspectele referitoare la modul de completare. 

6. Coordonarea activităţii de culegere a datelor la nivel de gospodării (963 unităţi). După 

demararea activităţii de culegere a datelor, echipa de cercetare a efectuat deplasări periodice la 

Roşia Montana cu scopul de a coordona activitatea de culegere a datelor de către operatori, de a 

clarifica aspectele apărute in procesul de culegere a informaţiilor de pe teren si de a prelua 

chestionarele aplicate, in vederea introducerii lor in baza de date. 

7. Coordonarea activităţii de culegere a datelor la nivel de instituţii, organizaţii, agenţi 

economici. 



 
 

4 

8. Realizarea unei baze de date cu privire la calitatea vieţii în gospodării. 

9. Prelucrarea datelor colectate şi redactarea raportului de cercetare. 

10. Diseminarea rezultatelor. 

Rezultate: 

 Radiografierea stadiului socio-economic în care se găseşte localitatea Roşia Montană în 

vederea degajării unor soluţii optime pentru eliminarea disfuncţionalităţilor şi pentru 

implementarea celor mai bune strategii de dezvoltare. 

 Creşterea şi îmbunătăţirea capacităţii administrative a autorităţilor publice locale şi 

regionale, prin accesul la informaţii actualizate cu privire la zona studiată şi a analizelor 

estimative asupra evoluţiei ei. 

 Informarea părţilor interesate cu privire la aspectele studiate, oferind studii şi soluţii care 

să reflecte cu acurateţe starea socio-economică a comunităţii. 

Surse de documentare: 

 Ancheta sociologică, desfăşurată în perioada septembrie-octombrie 2009, în Roşia 

Montană. 

 Datele statistice disponibile, aflate în evidenţa Primăriei Roşia Montană, Direcţia 

Judeţeană de Statistică Alba, Serviciul de Evidenţă a Populaţiei, anuare statistice, recensăminte 

etc. 

Metodologia anchetei sociologice: 

 Ancheta s-a realizat pe un număr de 963 gospodării, incluzând 2589 subiecţi din comuna 

Roşia Montană. Unitatea de cercetare fundamentală a fost gospodăria definită ca “un grup de 

două sau mai multe persoane, care în mod obişnuit locuiesc împreună, au în general legături de 

rudenie, se gospodăresc (fac menajul) în comun, uneori lucrează împreuna în gospodărie, 

consumă şi valorifică în comun produsele obţinute, participă integral sau parţial la formarea şi 

utilizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al gospodăriei. Gospodăria poate fi compusă şi 

dintr-un grup de două sau mai multe persoane, cu sau fără copii, între care nu există legături de 

rudenie, dar care declară că, prin înţelegere, locuiesc împreună şi au buget comun. Persoanele 
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care locuiesc şi se gospodăresc singure şi care nu aparţin de altă gospodărie se consideră 

gospodării formate dintr-o singura persoană.” 
1
 

Instrumentul de culegere a datelor a fost structurat pe 3 secţiuni:  

 Prima parte a inclus un număr de 32 de întrebări referitoare la datele socio-demografice 

ale tuturor membrilor gospodăriei, care au acceptat să participe la cercetare (sex, vârstă, religie, 

etnie, educaţie, stare civilă, ocupaţie etc). Secţiunea a cuprins şi întrebări referitoare la percepţia 

stării de sănătate, adresate persoanelor din gospodărie cu vârsta mai mare de 16 ani.  

 A doua parte – Calitatea vieţii - a cuprins un număr de 11 întrebări referitoare la calitatea 

vieţii, la care au răspuns capii de gospodărie (venituri, cheltuieli, cuantumul şi structura lor, 

accesul la instituţii şi servicii etc). 

 Ultima secţiune a chestionarului – Locuinţa şi gospodăria – a inclus un set de 19 

întrebări, adresate capului gospodăriei (tipul locuinţei, forma de proprietate, dotările locuinţei, 

materialele de construcţie, terenuri şi animale, bunuri de uz casnic etc).  

Intervalul de culegere a datelor a fost septembrie – octombrie 2009. Colectarea  datelor s-a 

realizat cu ajutorul a 20 de operatori, selectaţi din comunitate, pe considerentul că apartenenţa la 

comunitate facilitează procesul de culegere a informaţiilor şi asigură o mai mare acurateţe. În 

plus, datorită faptului că în componenţa comunei Roşia Montană intră 16 sate dispersate pe o 

arie largă, cu gospodării greu accesibile sau izolate, o bună cunoaştere de către operatori a 

situaţiei din teren a fost o condiţie necesară pentru această etapă a cercetării. 

 

PARTEA I. ASPECTE SOCIO-DEMOGRAFICE 

 

Schiţând sintetic câteva aspecte concluzive ale anchetei noastre, remarcăm: 

Din punct de vedere administrativ, comuna Roşia Montană este compusă dintr-un număr 

de 16 sate, cu o distribuţie neomogenă a populaţiei, existând sate care au în componenţă un 

număr mic de persoane, sub 50 persoane, spre exemplu Bunta, Bălmoşeşti, Blideşti, Iacobeşti, 

                                                           

1  www.insse.ro 
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sau sub 100 de persoane, spre exemplu Coasta Henţii, Ignăteşti, Şoal, Ţarina. La polul opus se 

află sate cu populaţia de peste 500 de persoane, cum sunt Roşia Montană şi Dăroaia. 

În urma analizei efectuate, au fost identificate un număr de 963 gospodării cu următoarea 

componenţă: 29,3% îl reprezintă gospodăriile formate dintr-o singură persoană, 23,3% 

gospodăriile formate din două persoane, 20,5%, respectiv 13,4%, cele formate din 3 şi 4 

persoane. 

După vârsta persoanei de referinţă, capul gospodăriei, mai mult de 40% se încadrează în 

grupa de vârstă 60 de ani şi peste, iar 39,5% din gospodării au drept cap al gospodăriei o 

persoană de 40-59 de ani. Gospodăriile conduse de persoane cu vârsta între 25 şi 39 de ani au o 

pondere de 16,6% iar cele conduse de persoane foarte tinere, cu vârsta între 16-24 de ani, au o 

pondere de 3,4%.   

Din totalul de 282 de gospodării conduse de o singură persoană, un număr de 134 sunt 

formate dintr-o persoană cu vârsta peste 65 de ani, ceea ce reprezintă un procent de 47,5% din 

totalul gospodăriilor de acest tip. 

Gospodăriile cu persoane de etnie rromă (149 de gospodării) au în componenţă 435 de 

persoane, din care 429 s-au şi declarat de etnie rromă. Numărul persoanelor cu vârste cuprinse 

între 0-17 ani este de 151, ceea ce reprezintă 35,19% din totalul populaţiei de etnie rromă. Se 

remarcă faptul că mai mult de jumătate din populaţia de etnie rromă are vârsta sub 25 de ani. 

 

Structura pe sexe a populaţiei din gospodăriile anchetate evidenţiază o pondere mai 

mare a femeilor (51,1%) decât a bărbaţilor (48,9%), iar din punct de vedere al apartenenţei 

religioase, populaţia majoritară este de rit ortodox (89,8%). 

Sub aspectul apartenenţei etnice, un procent de 82,6% se declară români, 16,5% rromi. 

Populaţia rroma este concentrată în satul Dăroaia unde reprezintă peste 80% din locuitorii acestui 

sat. 

 

Distribuţia populaţiei funcţie de starea civilă arată că ponderea cea mai mare o reprezintă 

categoria persoanelor căsătorite, 44,9 procente, urmată de 18,3% necăsătoriţi.  Există de 

asemenea un procent de 10,4% din totalul populaţiei care se declară văduvi,  precum şi 3,9% 

care fac parte dintr-o uniune consensuală. Procentul persoanelor divorţate este de 3,4%.  
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În anul 2009, la nivelul comunei Roşia Montana, au fost înregistrate 15 căsătorii şi nu a fost 

consemnat nici un divorţ.   

 

Distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă indică faptul că în intervalul 0-14 ani sunt cuprinşi 

15,1% din membrii localităţii Roşia Montană, 69,1% în intervalul 15-64 de ani, iar vârstnicii 

peste 65 de ani reprezintă 15,6% 

 

Structura populaţiei în comuna Roşia Montana, funcţie de statutul profesional este 

următoarea: salariaţi 15,9%, patroni/întreprinzători privaţi 0,8%,  lucrători pe cont propriu 0,7%, 

lucrător familial în gospodăria proprie 7,2%. Sub aspectul statutului profesional, se constată un 

dezechilibru din punct de vedere al repartiţiei pe sexe: categoriile patron/întreprinzător privat şi 

lucrător pe cont propriu sunt reprezentate preponderent de bărbaţi în cuantum de 71,4%, 

respectiv 78,9%, în timp ce categoria lucrător familial în gospodăria proprie este reprezentată de 

femei în procent de 62,6%. Remarcăm faptul că populaţia ocupată se concentrează în satele 

Roşia Montană şi Cărpiniş.   

Populaţia cu vârstă de muncă (15-65 de ani) a comunei Roşia Montana reprezintă 

69,1% din totalul eşantionului. De menţionat că vârful potenţialului ocupaţional se condensează 

în intervalul 45-49 ani cu 12,1%; procente apropiate se regăsesc şi în intervalele 35-39 de ani, 

respectiv 20-24 ani, cu 11,4% fiecare. Asupra ultimului interval menţionăm că o situaţie specială 

o reprezintă satul Dăroaia unde potenţialul forţei de muncă tinere (15-24 ani) acoperă un sfert din 

populaţia satului (24,5%).  

Dacă ne raportăm la populaţia adultă din Roşia Montană, cu vârsta peste 17 ani, 

constatăm că ponderea cea mai ridicată din punct de vedere educaţional o deţin cei al căror nivel 

de instruire se încadrează în categoria 10 clase/şcoală profesională. Această categorie reprezintă 

25% din populaţia mai sus definită. Următoarele categorii ca pondere sunt deţinute, în ordine 

descrescătoare, de cei cu 5-8 clase, adică 23,2%, liceu 20,4%, studii universitare 10,6%. 

Observăm că un procent semnificativ din populaţia analizată (9,3%) are un grad scăzut de 

educaţie (1-4 clase) şi că există şi categoria celor care nu au urmat nici o formă de educaţie 

instituţionalizată, cu o pondere de 1,5%. 

Sub aspectul repartizării pe cele 16 sate aparţinătoare comunei Roşia Montană, din punct de 

vedere al şcolarizării, facem următoarele precizări:  
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- procentul cel mai mare al persoanelor fără şcolarizare se înregistrează în satul 

Dăroaia cu 46,9%, urmat de Gârda Bărbuleşti cu 12,5% şi Cărpiniş cu 9,4%;  

- un grad scăzut de şcolarizare se înregistrează în Dăroaia unde cei care au urmat ciclul 

primar reprezintă un procent de 30,8%, urmaţi de Roşia Montană cu 11,6% şi Vârtop 

cu 10,6%; 

- nivelul gimnazial a fost asimilat de 30,8% în Dăroaia, 17% în Roşia Montană, 12,2% 

în Cărpiniş.  

Satele cu un nivel mai ridicat de instrucţie, reprezentat de persoane cu studii universitare 

sunt: Roşia Montană 43,8%, Cărpiniş 15,9% şi Corna 8,8%. 

Din analiza datelor reiese faptul că din populaţia adultă de etnie rromă un procent de 

20,3% a urmat ciclul primar de şcolarizare iar 45,6% ciclul gimnazial. O pondere mult mai mică, 

de 5%, a urmat studii liceale şi doar 2,1% studii universitare. Constatăm de asemenea că un 

procent de 4,6% din populaţia adultă rromă nu a urmat nici o formă de şcolarizare. 

Starea de sănătate, conform autoevaluării, este considerată bună de 37,7% din 

respondenţi şi satisfăcătoare de 21%, în timp ce, la celălalt pol, starea proastă şi cea foarte 

proastă cumulează 14,8% din răspunsuri, adică 11,6% ca fiind proastă şi, respectiv, 3% ca fiind 

foarte proastă. Comparativ cu 2008, starea de sănătate s-a înrăutăţit la 16,3% din cazuri, în timp 

ce pentru 63,5% dintre subiecţi ea se prezintă staţionar.Remarcăm că 61,2% dintre subiecţii 

chestionaţi consideră că nu suferă de nici o boală.  

Din punctul de vedere al tabloului patologic, conform evidenţelor medicale şi datelor 

puse la dispoziţie, primul loc în acest posibil clasament pe grupe de afecţiuni îl ocupă suferinzii 

de hipertensiune arterială (234 subiecţi), cardiopatii valvulare şi ischemice (113 subiecţi), apoi 

afecţiunile psihice (86 cazuri, majoritatea sindroame anxios-depresive), urmate de 

bronhopneumopatiile obstructive (65 cazuri) asociate cu tuberculoză (10 subiecţi, cazuri tratate) 

Din punct de vedere al anchetei sociologice, tabloul patologic indică drept vârf afecţiunile 

reumatice cu o pondere de 16,3%, urmate de cazurile de hipertensiune (11,1%), asociate cu 

bolile de inimă (încă 11%), cele pulmonare (4,5%), afecţiunile gastroduodenale (4,3%), bolile de 

rinichi (3,7%), diabet (2,1%) şi bolile psihice (1,5%). Constatăm că există diferenţe evidente 

între situaţia reflectată în statisticile medicale oficiale şi cea rezultată prin autoevaluare. În 

ultimul caz, preponderenţa aparţine afecţiunilor de ordin reumatoid. Accesul la serviciile 

medicale şi unităţile spitaliceşti este dificil, în primul rând datorită distanţelor. 
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PARTEA II. ECHIPAREA TERITORIULUI ŞI ECONOMIE 

 

În ceea ce priveşte ECHIPAREA TERITORIULUI la Roşia Montană, este de reţinut mai 

întâi faptul că  FONDUL DE LOCUINŢE are o dinamică descrescătoare în perioada 2000-2008, 

scăzând în perioada analizată cu 63 locuinţe, ceea ce reprezintă circa 4%. Cu excepţia a 11 

locuinţe, marea majoritate  (1518) se află în proprietate privată. Scăderea numărului de locuinţe 

poate fi explicată prin distrugerea unora dintre ele ca urmare a faptului că nu mai sunt locuite sau 

schimbarea destinaţiei acestora. (Tabelul II.1.1).  S-a constat de asemenea scăderea suprafeţei 

locuibile după anul 2001, în principal datorită sectorului privat, unde s-a înregistrat o reducere 

importantă a  fondului de locuinţe. Cu toate acestea suprafaţa de locuit/ persoană este într-o 

continuă creştere datorită reducerii numărului de persoane care locuiesc în zonă. 

  În ultimii trei ani s-a construit doar o singură locuinţă în comună, ceea ce 

demonstrează perspectiva redusă a acesteia sub aspectul locuirii, şi lipsa de venituri necesare 

investiţiilor în locuinţe, existenţa locuitorilor fiind condiţionată de reluarea mineritului. Ultima 

autorizaţie s-a eliberat în anul 2005.   

  Este de marcat faptul că a crescut LUNGIMEA REŢELELOR DE DISTRIBUŢIE 

A APEI POTABILE în comună în anul 2005 cu circa 6,7 km, dar cantitatea de apă potabilă 

distribuită populaţiei a scăzut în acelaşi an de circa 6 ori, menţinându-se ulterior la circa 83 

mii mc, ceea ce reprezintă circa 21% din cantitatea distribuită în anul 2004. Acest lucru se 

explică prin depopularea masivă a localităţii şi încetarea activităţii de minerit. (Tabelul II.1.3). 

 În domeniul ECONOMIEI, să reţinem mai întâi faptul că structura agenţilor economici 

pe ramuri de activitate şi dinamica acestora în anul 2009 faţă de anul 2008 ne arată că 

majoritatea agenţilor economici îşi desfăşoară activitatea în sectorul serviciilor, respectiv în 

comerţ, reparaţii şi transport. S-a remarcat scăderea numărului agenţilor economici activi fiscal 

din sectorul construcţiilor. În agricultură există doar doi agenţi economici. 

S-a mai constatat de asemenea REDUCEREA NUMĂRULUI DE SALARIAŢI în anul 2009 faţă 

de anul 2008 cu 82 salariaţi (18%), cele mai importante disponibilizări înregistrându-se în 

industria extractivă şi în construcţii. Ramura de activitate cu cei mai numeroşi angajaţi rămâne 

industria cu 189 salariaţi (50%), urmată de comerţ, construcţii şi celelalte ramuri. (Tabelul 

II.2.2.).  
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În condiţiile crizei actuale, peste jumătate din numărul agenţilor economici înregistrează 

PIERDERI, situaţia rentabilităţii deteriorându-se mult în anul 2009 când 47 agenţi economici 

înregistrează pierderi la sfârşitul semestrului I, faţa de 26 agenţi care mai înregistrează profit. 

 Când este vorba de PROFIT, observăm că majoritatea profitului se înregistrează în 

activităţile profesionale (76,2%), urmat de construcţii (9,5%), transporturi (5,2%), comerţ (4,6%) 

etc. În agricultură agenţii economici cu activitate comercială înregistrează un  profit scăzut, iar în 

industria extractivă datorită neînceperii exploatării se înregistrează pierderi. (Tabelul  II.2.5.). 

Dacă avem în vedere INDUSTRIA, s-a constat faptul că  pe teritoriul comunei îşi desfăşoară 

activitatea 2 agenţi economici în industria extractivă, iar în industria prelucrătoare numărul 

agenţilor economici a scăzut la 5. Cifra de afaceri în industria extractivă este extrem de redusă, 

datorită lipsei de activitate. Un număr de 5 agenţi economici au făcut disponibilizări în anul 

2009, datorită neînceperii proiectului RMGC şi crizei economice. (Tabelul II.6.1.).  

În AGRICULTURĂ, structura pe categorii de folosinţă a terenului agricol reflectă o pondere 

scăzută a terenului arabil (circa 12%), majoritatea terenului fiind destinat păşunilor (47%)  şi 

fâneţelor. Situaţia este tipică pentru o zona de munte şi arată că singura activitate agricolă ce s-ar 

putea desfăşura ar fi creşterea animalelor care să valorifice păşunile şi fâneţele. (Tabelul II.3.1.).     

S-a constat un RANDAMENT EXTREM DE SCĂZUT AL SUPRAFEŢEI CULTIVATE cu 

porumb în anul 2003, cea ce a condus practic la abandonarea culturii respective. Producţia de 

cartofi a scăzut şi ea la circa 42% în anul 2009 faţă de anul 2003, iar producţia de legume s-a 

redus cu peste o treime (35%). S-a extins însă suprafaţa cultivată cu plante furajere la 240 

hectare. 

 În ultimii ani, EFECTIVELE DE ANIMALE s-au redus la toate speciile. Vacile au scăzut 

cu 335 capete, porcii cu 110 capete, iar efectivul de ovine s-a redus cu 80 capete. Efectivul de 

păsări a scăzut şi el cu 1500 capete. Raportat la numărul gospodăriilor din zona de impact, 

efectivul de animale este modest. Populaţia din comună creşte în fiecare gospodărie în general o 

vacă, 1-2 porci şi circa 10 păsări. Acest efectiv este caracteristic agriculturii de subzistenţă şi nu 

poate fi privit decât ca o sursă completară de venit.  (Tabelul II.4.1.). 

 În SILVICULTURĂ, suprafaţa de pădure amenajată, aflată în administrarea ocolului 

silvic este de circa 480 hectare, ceea ce reprezintă circa 31% din suprafaţa totală acoperită cu 

păduri. Peste 60% din suprafaţa pădurii se află în proprietatea statului, 22% este reprezentată de 
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pădurea comunală, 11% se află în proprietatea persoanelor fizice şi 101 hectare în proprietatea 

persoanelor juridice. Dimensiunea redusă a suprafeţei acoperite cu păduri în comparaţie cu 

numărul gospodăriilor arată că pădurea nu poate constitui o sursă de existenţă pentru locuitorii 

din comună. 

 SECTORUL TURISMULUI este slab reprezentat din punct de vedere al infrastructurii. 

Deşi sunt obiective turistice naturale şi antropice relativ numeroase, există doar 2 pensiuni şi 9 

alte tipuri de spaţii de cazare, care pot oferi circa 72 locuri.   

Observăm din tabelul II.8.1. că SECTORUL SERVICIILOR este reprezentat de 

majoritatea ramurilor, ponderea cea mai importantă din punct de vedere a cifrei de afaceri în anul 

2008 fiind deţinută de activităţile profesionale (51,1%), urmat de comerţ şi transporturi. 

O constatare importantă este legată de faptul ca NUMARUL PERSOANLOR FIZICE 

AUTORIZATE pentru activităţi comerciale este de fapt de 5 ori mai mare decât al persoanelor 

fizice autorizate pentru activităţi liberale, raport firesc în condiţiile dezvoltării actuale a comunei. 

 

PARTEA III. CALITATEA VIEŢII 

 

SURSA PRINCIPALĂ A VENITURILOR pentru populaţia din comuna Toşia Montană 

este pensia, cu o valoare medie de 499,1, având o pondere de 54,3% din totalul veniturilor 

(medii) obţinute/gospodarie. Cea de a doua sursă de venit, ca valoare medie, este cea a salariilor, 

33,9% din totalul veniturilor fiind obţinute din salarii, cu valoarea medie de 312,5. Următoarele 

surse de venit, ca importanţă, sunt ajutorul de şomaj, cu o pondere de 5,8% din totalul veniturilor 

şi  o valoare medie de 53,8 si ajutoarele sociale, având o pondere de 3% din totalul veniturilor si 

o valoare medie de 28,4. În ceea ce priveşte activităţile agricole, acestea deţin o pondere foarte 

scăzută din totalul veniturilor, doar 0,9 % din totalul veniturilor fiind obţinute din activităţi 

agricole. Procentul scăzut se datorează şi faptului că această categorie de venituri este mult mai 

greu de estimat de către cei intervievaţi, neconstituind pentru cei mai mulţi, venituri direct 

cuantificabile în bani. (Tabelul III.1.1.).   

RAPORTAREA VENITURILOR LA NECESITĂŢI presupune o estimare subiectivă a 

veniturilor în funcţie de nevoi. % ul cel mai ridicat din populaţie (40,6%) consideră că veniturile 
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ajung numai pentru strictul necesar. 32,5% consideră că veniturile nu ajung nici pentru strictul 

necesar şi 18,1% îşi evaluează veniturile ca ajungând pentru traiul decent, fără a ne permite 

bunuri mai scumpe. 

În ceea ce priveşte cheltuielile în gospodării, ponderea cea mai ridicată din totalul 

cheltuielilor o are categoria cheltuieli alimentare, 51,4%, cu o valoare medie de 468,2. 

Următoarea ca importanţă este cea a mărfurilor nealimentare cu un procent de 15,1 şi o valoare 

medie de 138,2.  (Tabelul III.1.3.).  

Pe axa SĂRĂCIEI SUBIECTIVE regăsim majoritatea populaţiei, un procent de 90, în 

prima jumătate a intervalului. Aşa cum ne aşteptam, atât din raţiuni metodologice cât si teoretice, 

valoarea modală, ce înregistrează un procent de 26,2, este punctul central al axei, urmând o 

cădere bruscă ce continuă până la extrema axei. În prima jumătate a intervalului populaţia se 

distribuie aproape egal, observându-se o uşoară tendinţă de scădere, până la 15,2 %, la extrema 

stângă a intervalului. 

În ceea ce priveşte DOTĂRILE DIN GOSPODĂRIE, observăm că 81, 5%  din totalul 

populaţiei deţine aparat TV în gospodărie, 68,8% frigider, 57,3 % deţin telefon, iar 48,7% 

maşină de spălat. 35,0% deţin aparat radio, iar 30% deţin autoturism. Un procent uşor mai 

scăzut, este înregistrat în cazul computerului, doar 24,8% dintre gospodarii deţinând  computer. 

Sub aspectul VENITURILOR ESTIMATE/GOSPODĂRIE, categoriile ce concentrează 

ponderea cea mai ridicată a populaţiei se află pe intervalul 300-1200, observând o distribuţie mai 

scăzută, dar relativ  egală înspre extremele axei. Intervalul modal este 300-600, concentrând un 

procent de 20, urmat de intervalul 600-900,  ce cuprinde 14,2% din total populaţiei investigate si 

intervalul 900-1200, pe care se plasează un procent de 11,8. %ele scad moderat până la 

extremele axei unde regăsim, în intervalul 0-100, 4,2% , iar în intervalul peste 2400, 4,3% din 

totalul populaţiei. 

NUMĂRUL DE GOSPODĂRII CARE TRĂIESC CU UN VENIT MAI MIC DE 1 $ 

SUA/ZI pe totalul membrilor gospodăriei, este de 35, raportat la numărul total de gospodării 

cuprinse în anchetă, reprezentând un procent de 4,2. Numărul de familii care trăiesc cu un venit 

mai mic de 2 USD/zi din totalul membrilor este de 98, un procent de 11,8 din totalul 

gospodăriilor incluse în anchetă 
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IZOLAREA SOCIALĂ, poate fi analizată şi luând în considerare distanţele medii faţă de 

principalele instituţii. Valorile cele mai ridicate, de 6 km, respectiv 5,7 km se regăsesc în cazul 

instituţiilor amplasate în centrul de comună, primăria, respectiv poliţia. În ceea ce priveşte 

dispensarul, şcoala, poliţia, poşta, biserica sau magazinul alimentar observăm valori medii 

apropiate şi relativ scăzute, ceea ce arată un acces relativ facil al populaţiei, sub acest aspect, al 

distanţei, la principalele instituţii. 

În ceea ce priveşte temerile specifice populaţiei investigate la Roşia Montană, s-a 

constatat că  ele merg în primul  rând înspre dimensiunea economică 54% temându-se de 

creşterea impozitelor, 59% de sărăcie iar 68%  de creşterea preţurilor.  

       Problema poluării, deşi temerea faţă de poluare nu înregistrează valori la fel de ridicate ca şi 

temerile economice, suscită interesul populaţiei, observând o distribuţie a populaţiei înspre polii 

axei, 31,3% afirma ce se tem “puţin” sau “foarte puţin”, pe când “44%” afirmă că se tem “mult” 

sau “foarte mult”. O distribuţie asemănătoare regăsim în cazul temerii faţă de şomaj, 33,7% 

temându-se „foarte mult” de şomaj, pe când 32,9% afirmă că se tem “foarte puţin”. Explicaţia în 

acest caz este dată de structura pe vârste a populaţiei. 

Având în vedere calitatea locuirii, să reţinem mai întâi faptul că 91,9% dintre cei 

chestionaţi  trăiesc într-o locuinţă aflată în proprietatea familiei, iar un % de 5,1 locuiesc în 

chirie. În categoria „alt statut”, reprezentând 2,6% din totalul populaţiei investigate, se regăsesc 

cei care locuiesc în case proprietate RMGC, fără a plăti chirie. 

Majoritatea locuinţelor 59,6% sunt realizate din materiale precum lemn, bârne, bile, 29% 

dintre locuinţe fiind din zidărie şi cărămidă şi doar 13% din beton armat, prefabricate din beton. 

În ceea ce priveşte amplasamentul closetului cu apă (WC), pentru 34,2% dintre gospodării se 

regăseşte în interiorul locuinţei, în 35,6% din cazuri fiind amplasat în afara locuinţei, iar din 

29,8% din gospodăriile incluse în anchetă lipseşte. Bucătăria este amplasată în interiorul 

locuinţei pentru 65% dintre gospodării, iar în 16,5% dintre gospodării se regăseşte afară, doar 

17,8%  declarând că nu au bucătărie.  
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PARTEA IV. CULTURĂ ŞI ARTĂ, VIAŢĂ ASOCIATIVĂ 

ŞI  PARTICIPARE COMUNITARĂ 

 

În DOMENIUL CULTURII este de remarcat creşterea activităţii muzeale, iar în cel al 

vieţii comunitare  predominarea manifestărilor cu caracter tradiţional, în special religios. Spiritul 

civic, manifestat prin reacţia la activitatea instituţiilor locale (petiţii şi proteste) prezintă un nivel 

ridicat în raport cu cel din comunităţile rurale româneşti. Este înregistrat în comună un număr 

mare de agnţi cu scop nelucrativ, care necesită o analiză aparte.  

PARTEA V. ROŞIA MONTANĂ - REFLECTAREA DEZVOLTĂRII DURABILE   

ÎN PRESA SCRISĂ 

Secţiunea consacrată REFLECTĂRII DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN PRESA SCRISĂ, 

este în fapt o propunere de monitorizare a acestui fenomen, identificat ca având până acum două 

dimensiuni fundamentale, centrate pe reacţiile faţă de proiectul RMGC: 1) atitudini favorabile 

proiectului RMGC şi 2) atitudini ale opozanţilor. (A se vedea Reţelele semantice  V.1. şi V.2.) 
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PARTEA I. ASPECTE SOCIO-DEMOGRAFICE 

 

Autori:  Dr. Adrian Dinu Rachieru, Dr. Dalia Petcu, Dr. Vasile Gherheş,  

Dr. Ciprian Obrad, Dr. Sorin Suciu 

 I.1 POPULAȚIE 

Din prelucrarea datelor anchetei, au rezultat o serie de informaţii, cuprinse în baza de date 

constituită cu acest prilej. Din punct de vedere administrativ, comuna Roşia Montană este 

compusă dintr-un număr de 16 sate, iar repartizarea populaţiei pe sate este redată în tabelul 

de  mai jos: 

 Tabelul I.1.1. Distribuția populației pe sate 

DISTRIBUȚIA POPULAȚIEI PE SATE Frecvenţa % 

Bălmoșești 45 1,7 

Blidești 26 1,0 

Cărpiniș 410 15,8 

Coasta Henții 99 3,8 

Corna* 150 5,8 

Curături 156 6,0 

Dăroaia 518 20,0 

Garda Bărbulești 86 3,3 

Gura Roșiei 102 3,9 

Iacobești 45 1,7 

Ignătești 75 2,9 

Roșia Montana 582 22,5 

Șoal 79 3,1 

Țarina 90 3,5 

Vârtop 126 4,9 

Total 2589 100,0 
*În Corna au fost incluse și persoanele din Bunta 

 

 DISTRIBUȚIA POPULAȚIEI PE SATE  

În tabelul I.1.1. se poate observa faptul că distribuţia populaţiei pe sate este neomogenă, 

existând sate care au în componenţă un număr mic de persoane, sub 50 persoane, spre exemplu 

Bunta, Bălmoşeşti, Blideşti, Iacobeşti, sau sub 100 de persoane, spre exemplu Coasta Henţii, 

Ignăteşti, Şoal, Ţarina. La polul opus se află sate cu populaţia de peste 500 de persoane, cum 

sunt Roşia Montană şi Dăroaia.  
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 REPARTIZAREA GOSPODĂRIILOR ÎN FUNCȚIE DE NUMĂRUL DE 

PERSOANE 

Din totalul de 963 gospodării care au făcut obiectul anchetei, se constată că un procent de 29,3% îl 

reprezintă gospodăriile formate dintr-o singură persoană, 23,3% gospodăriile formate din două 

persoane, 20,5%, respectiv 13,4%, cele formate din 3 și 4 persoane. 

 

 Grafic I.1.1 Repartizarea gospodăriilor în funcție de numărul de persoane 

  

 REPARTIZAREA GOSPODĂRIILOR ÎN FUNCȚIE DE VÂRSTA CAPULUI DE 

FAMILIE 

După vârsta persoanei de referinţă, capul gospodăriei, mai mult de 40% se încadrează în grupa de 

vârstă 60 de ani și peste, iar 39,5% din gospodării au drept cap al gospodăriei o persoană de 40-59 

de ani. Gospodăriile conduse de persoane cu vârsta între 25 și 39 de ani au o pondere de 16,6% iar 

cele conduse de persoane foarte tinere, cu vârsta între 16-24 de ani au pondere de 3,4%.  
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 Grafic I.1.2 Repartizarea gospodăriilor în funcție de vârsta capului de familie 

 

 GOSPODĂRII CONDUSE DE UN VÂRSTNIC SINGUR 

Din totalul de 282 de gospodării conduse de o singură persoană, un număr de 134 sunt 

formate dintr-o persoană cu vârsta peste 65 de ani, ceea ce reprezintă un procent de 47,5% 

din totalul gospodăriilor de acest tip.  

 

 Grafic I.1.3 Structura pe vârste a gospodăriilor formate dintr-o singură persoană 
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 GOSPODĂRII CU PERSOANE DE ETNIE RROMĂ 

În comuna Roșia Montană au fost înregistrate 149 de gospodării al căror cap de familie s-a 

declarat de etnie rromă. Aceste gospodării au în componență 435 de persoane, din care 429 

s-au declarat de etnie rromă. Numărul persoanelor cu vârste cuprinse între 0-17 ani este de 

151, ceea ce reprezintă 35,19% din totalul populației de etnie rromă.  

Se remarcă faptul că mai mult de jumătatea populației de etnie rromă are vârsta sub 25 de 

ani. Minorii de etnie rromă, pe categorii de vârstă, sunt repartizați astfel: 31,87% dintre 

aceștia se încadrează în categoria de vârstă 0-6 ani, 30,46% în categoria de vârstă 7-11 ani, 

31,19% în categoria de vârstă 12-15 ani și 16,55% cu vârsta 16 până la 18 ani. 

 

 

 Grafic I.1.4 Structura pe vârste a gospodăriilor formate din persoane de etnie 

rromă 

 
 

 MIȘCAREA NATURALĂ A POPUALAȚIEI: 

o Născuți vii: 31 

o Decese: 32  

În intervalul 1 ianuarie/1 noiembrie 2009 s-au născut 31 copii iar numărul persoanelor care au 

decedat în aceeași perioadă este de 32 de persoane, ceea ce determină un spor natural de -1.  
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 STAREA CIVILĂ 

Distribuția populației funcție de starea civilă arată că ponderea cea mai mare o reprezintă categoria 

persoanelor căsătorite, 44,9 procente, urmată de 18,3% necăsătoriți.  Există de asemenea un 

procent de 10,4% din totalul populației care se declară văduvi,  precum și 3,9% care fac parte 

dintr-o uniune consensuală. Procentul persoanelor divorțate este de 3,4%.  

În anul 2009, la nivelul comunei Roșia Montana, au fost înregistrate 15 căsătorii și nu a fost 

consemnat nici un divorț.   

 

 

 

 

 Grafic I.1.5 Structura pe sexe a populației din Roșia Montană 

 
 

 

 DISTRIBUȚIA POPULAȚIEI PE GRUPE DE VÂRSTĂ 

Distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă indică faptul că și la nivelul localității Roșia 

Montană este prezent procesul de îmbătrânire a populației. Astfel,  în intervalul 0-14 ani sunt 

cuprinși 15,1% din membrii localității Roșia Montană. Persoanele cu vârsta cuprinsă între 15-

64 de ani reprezintă 69,1% , iar vârstnicii peste 65 de ani reprezintă 15,6%. 

 

 STRUCTURA PE SEXE A POPULAȚIEI 

Structura pe sexe a populației din gospodării evidențiază o pondere mai mare a femeilor (51,1%) 

decât a bărbaților (48,9%). 
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 Grafic I.1.6 Piramida vârstelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RELIGIE 

Din punct de vedere al apartenenței religioase, se poate observa că în  Roșia Montana, populația 

majoritară este de rit ortodox (89,8%). 

 

 Tabel I.1.2 Distribuția populației în funcție de apartenența religioasă 

 

DISTRIBUȚIA POPULAȚIEI ÎN FUNCȚIE DE APARTENENȚA 

RELIGIOASĂ 

Frecvenţa % 

ortodoxa 2325 89,8 

romano-catolica 36 1,4 

greco-catolica 23 ,9 

protestanta 10 ,4 

alta religie 134 5,2 

NS/NR 61 2,4 

Total 2589  
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 ETNIE 

Sub aspectul apartenenței etnice, un procent de 82,6% se declară români, 16,5% rromi. Populația 

rroma este concentrată în satul Dăroaia unde reprezintă peste 80% din populația acestui sat. 

 

 

 Tabel I.1.3 Distribuția populației în funcție de etnie 

DISTRIBUȚIA POPULAȚIEI ÎN FUNCȚIE DE ETNIE Frecvenţa % 

română 2139 82,6 

rromă 429 16,5 

maghiară 5 0,2 

nedeclarată 16 0,7 

Total 2589  

 

 

Din totalul populației din Roșia Montană, un procent mai mic de 3% este absent de la reședință, 

fiind plecat în străinătate sau în altă localitate din țară. Principalele motive ale absenței din 

localitate sunt reprezentate de  căutarea/găsirea unui loc de muncă sau completarea studiilor.  
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 I.2. FORTA DE MUNCĂ, OCUPARE ȘI ȘOMAJ 

 POPULAȚIA ACTIVĂ 

Potrivit definiției INSSE, populația activă caracterizează “oferta potențială de forță de 

muncă și gradul de ocupare a populației cuprinzând populația ocupată civilă și șomerii 

înregistrați.” La nivelul comunei Roșia Montana, potrivit datelor culese, populația activă este de 

30,4%, compusă din populația ocupată în proporție de 24,6% și șomerii înregistrați în proporție 

de 5,8%, din totalul populației. 

 

 STATUTUL PROFESIONAL 

Structura populației în comuna Roșia Montana, funcție de statutul profesional, definit 

ca situație deținută de o persoană în funcție de modul de obținere a veniturilor prin activitatea 

exercitată, este următoarea: salariați 15,9%, patroni/întreprinzători privați 0,8%,  lucrători pe cont 

propriu 0,7%, lucrător familial în gospodăria proprie 7,2%.  

 

 Grafic I.2.1 Ponderea populației ocupate în rândul populației totale 
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 Tabel I.2.1 Structura populației ociupate pe sate 

 

 PONDEREA POPULAȚIEI OCUPATE PE SATE 

Populația ocupată în comuna Roșia Montană, sub aspectul statutului profesional, se 

concentrează astfel:  

o Categoria salariați:  Roșia Montană, cu 36,5%, urmată de Cărpiniș cu 16,3% și Dăroaia cu 

9%. La polul opus se află satele Blidești cu 1,2%, Vârtop și Iacobești cu 1,9% fiecare.  

o Categoria patroni/întreprinzători privați: Roșia Montană, cu 42,9%, urmată de Cărpiniș cu 

14,3% și Coasta Henții cu 14,3%. La polul opus se află satele Balmoșești, Blidești, 

Curături, Dăroaia, Iacobești, Ignătești, Șoal, Țarina,  unde nu se înregistrează nici o 

persoană la această categorie.  

o Categoria lucrători pe cont propriu:  Cărpiniș, cu 47,4%, urmată de Dăroaia și Gura Roșiei 

cu 15,8% fiecare. La polul opus se află satele Balmoșești, Blidești, Coasta Henții, Corna, 

Gârda Bărbulești, Iacobești, Ignătești, Șoal, Țarina, Vârtop unde nu se înregistrează nici o 

persoană la această categorie.  

o Categoria lucrător familial în gospodăria proprie este reprezentată astfel:  Cărpiniș, cu 

15%, urmată de Vârtop cu 13,9% și Curături cu 13,4%. La polul opus se află satele 

Blidești, Corna, Dăroaia și Gura Roșiei cu mai putin de 2% fiecare.   

Ca observație remarcăm faptul că populația ocupată se concentrează preponderent în satele 

STRUCTURA POPULAȚIEI OCUPATE PE SATE 
  Statutul profesional 

 Satul Salariat/ 

angajat 

patron, intreprinzator 

privat 

lucrator pe cont 

propriu 

lucrator familial in 

gospodaria 
proprie 

alta situatie Total 

 Balmosesti 2,2%   2,7%  2,1% 

Blidesti 1,2%   1,1%  1,0% 

Carpinis 16,3% 14,3% 47,4% 15,0% 8,8% 16,4% 

Coasta Hentii 3,9% 14,3%  4,3% 2,9% 4,2% 

Corna 4,9% 9,5%  1,6% 23,5% 4,9% 

Curaturi 4,1%  10,5% 13,4% 2,9% 6,7% 

Daroaia 9,0%  15,8% 1,1%  6,2% 

Garda Barbulesti 3,4% 4,8%  10,7%  5,2% 

Gura Rosiei 5,4% 9,5% 15,8% 1,6% 2,9% 4,6% 

Iacobesti 1,9%   3,7%  2,2% 

Ignatesti 2,7%   5,9%  3,3% 

Rosia Montana 36,5% 42,9% 10,5% 9,1% 26,5% 27,8% 

Soal 2,7%   8,0%  3,9% 

Tarina 3,9%   8,0% 20,6% 5,7% 

Vartop 1,9% 4,8%  13,9% 11,8% 5,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Roșia Montană și Cărpiniș.   

 PONDEREA POPULAȚIEI OCUPATE PE SEXE 

 Din punct de vedere al repartiției pe sexe în cadrul populației ocupate, remarcăm o 

repartizare relativ uniformă, 52,1% fiind bărbați și 47,9% femei. Sub aspectul statutului 

profesional, se constată un dezechilibru: categoriile patron/întreprinzător privat și lucrător pe cont 

propriu sunt reprezentate preponderent de bărbați în cuantum de 71,4%, respectiv 78,9%, în timp 

ce categoria lucrător familial în gospodăria proprie este reprezentată de femei în procent de 

62,6%.  

 

 Tabel I.2.2 Ponderea populației ocupate pe sexe 

PONDEREA POPULAȚIEI OCUPATE PE SEXE 
  

statutul profesional 

 Gen 
Salariat/ 

angajat 

patron, intreprinz. 

privat 

lucrator pe 

cont propriu 

lucrator familial in 

gospodaria proprie 

alta 

situatie 

Total 

 masculin 57,2% 71,4% 78,9% 37,4% 44,1% 52,1% 

feminin 42,8% 28,6% 21,1% 62,6% 55,9% 47,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
       

 

POPULAȚIA CU VÂRSTĂ DE MUNCĂ   

 PONDEREA POPULAȚIEI CU VÂRSTĂ DE MUNCĂ 

Populația cu vârstă de muncă (15-65 de ani) a comunei Roșia Montana reprezintă 69,1% din 

totalul eșantionului.  

 

 STRUCTURA POPULAȚIEI CU VÂRSTĂ DE MUNCĂ 

De menționat că vârful potențialului ocupațional se condensează în intervalul 45-49 ani cu 

12,1%; procente apropiate, se regăsesc și în intervalele 35-39 de ani, respectiv 20-24 ani cu 11,4% 

fiecare. Asupra ultimului interval menționăm că o situație specială o reprezintă satul Dăroaia unde 

potențialul forței de muncă tinere (15-24 ani) acoperă un sfert din populația satului (24,5%).  

În momentul recoltării datelor, populația care desfășura o activitate economică remunerată 
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reprezenta 23,9% din totalul populației cu vârstă de muncă, detașându-se ca pondere Roșia 

Montană cu 22,4% respectiv Dăroaia cu 20,3%.  

Repartiția pe sexe indică o pondere de 51,3% a populației masculine, iar în privința 

evantaiului profesional, pe domenii, menționăm, în ordine descrescătoare, următoarele categorii: în 

sfera agricolă 8,1%, în sectorul minier 3,9%, în administrația publică 3,1%, în construcții 2,8%, 

învățământ 2,1% și în sectorul comercial 2%. 

În categoria populației în vârstă de muncă au mai fost înregistrați pensionari cu un procent 

de 17,7%, precum și elevi/studenți cu 11,7%, agricultori 9,4%, șomeri în căutarea unui alt loc de 

muncă 7,3% și casnice 7,2%.  

Din categoria persoanelor cu vârsta cuprinsă în intervalul 15-65 de ani, angajații reprezintă 

22,9%, iar lucrătorii familiali în gospodăria proprie 9,8%. Au fost identificate și alte categorii: 

patroni/întreprinzători privați 1,1%, respectiv lucrători pe cont propriu 1,1%. Cu privire la 

localitatea în care aceștia își desfășoară activitatea, menționăm că 18,7% lucrează în satul în care 

domiciliază, iar 9,2% în altă localitate din județ. Doar 2,9% se deplasează în altă localitate din 

comună.  

Ca observație suplimentară, consemnăm că 193 persoane au declarat că sunt întreținute de 

către o altă persoană, de stat sau de organizații private, ceea ce reprezintă un procent cumulat de 

10,8% din totalul populației cu vârstă de muncă. De asemenea, o categorie importantă o reprezintă 

persoanele casnice care dețin un procent de 7,2% din totalul populației cu vârstă de muncă. 

 

 CATEGORIA ȘOMERI ÎN CADRUL  POPULAȚIEI CU VÂRSTĂ DE MUNCĂ 

Categoria șomerilor înregistrați reprezintă 8,5%, în căutarea primului loc de muncă fiind 

doar 21 absolvenți, ceea ce reprezintă 1,2% din totalul populației cu vârstă de muncă. Ponderea 

șomerilor în căutarea unui alt loc de muncă se ridică la 7,3%. În interiorul acestei subcategorii, 

ponderea populației feminine este de 43,07% iar a celei masculine de 56,93%. În categoria 

șomerilor aflați în căutarea primului loc de muncă, repartiția pe sexe indică faptul că ponderea cea 

mai mare o dețin peroanele de sex masculin cu 76,19%.  

Dacă ne raportăm la definiția Biroului Internațional al Muncii, potrivit căreia „lipsa 

activității aducătoare de venit și disponibilitatea de a începe lucrul sunt principalele criterii de 

definire a șomerului”   și având în vedere faptul că în populațiA cu potențial de muncă  este inclus 
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și segmentul de vârstă al tinerilor de 15-16 ani care au renunțat definitiv la școală, se poate afirma 

că valoarea șomajului în comuna Roșia Montană este mult mai mare în raport cu rata șomajului 

înregistrat (șomerii aflați în evidențe oficiale).  

Intervalele de vârstă cele mai expuse din punct de vedere al șomajului, pentru persoanele 

aflate în situația căutării unui alt loc de muncă, prezintă o repartiție echilibrată, de 19,2% pentru 

categoriile de vârstă 35-39 ani, 40-44 ani și 45-49 ani și, respectiv, de 15.4% pentru persoanele cu  

vârste cuprinse în intervalul 30-34 ani. Surprinzător este faptul că din categoria celor care se află în 

situația căutării primului loc de muncă, doar 19,2% se înscriu în subgrupa de vârstă 20-24 ani.  

În privința distribuției pe localități, Roșia Montană se detașează cu 17,7%, urmată de 

Cărpiniș cu 16,9%, făcând precizarea că avem în vedere respondenții aflați în căutarea unui alt loc 

de muncă. Dacă analizăm situația celor aflați în căutarea primului loc de muncă, observăm că în 

Dăroaia procentajul este de 42,9%, respectiv 33% în Roșia Montană.   
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 I.3. EDUCAȚIA 

 STRUCTURA POPULAȚIEI ÎN FUNCȚIE DE NIVELUL DE INSTRUIRE 

Educația reprezintă una din condițiile necesare pentru asigurarea unui standard de viață mai 

ridicat. Dacă ne raportăm la populația adultă din Roșia Montană, cu vârsta peste 17 ani, constatăm 

că ponderea cea mai ridicată din punct de vedere educațional o dețin cei al căror nivel de instruire 

se încadrează în categoria 10 clase/școală profesională. Această categorie reprezintă 25% din 

populația mai sus definită. Următoarele categorii ca pondere sunt deținute, în ordine 

descrescătoare, de cei cu 5-8 clase, adică 23,2%, liceu 20,4%, studii universitare 10,6%. Observăm 

că un procent semnificativ din populația analizată (9,3%) are un grad scăzut de educație (1-4 clase) 

și că există și categoria celor care nu au urmat nici o formă de educație instituționalizată, cu o 

pondere de 1,5%.  

 

 Grafic I.3.1 Nivelul de instruire al populației din Roșia Montană 

 

 

 

Din analiza acestor date, reiese faptul că există diferențieri funcție de gen, după cum 

urmează: persoanele de sex feminin reprezintă majoritatea în cadrul categoriilor de instruire primar 

și gimnazial. Astfel, 65,2% pentru categoria 1-4 clase, respectiv 62,5% la categoria 5-8 clase. 

Raportul se schimbă la nivel de 10 clase sau școală profesională unde, 70,5% îl reprezintă 

persoanele de gen masculin. Studiile liceale și cele postliceale reflectă o echilibrare a celor două 
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categorii, după cum urmează: liceu 46% bărbați respectiv 54% femei iar la nivel posliceal raportul 

este de 53,6% la 46,4%. Studiile universitare sunt urmate în proporție de 60,6% de persoanele de 

gen feminin.  

Cea mai mare diferență între categoriile de gen se observă la cei care nu au urmat nici o formă de 

școlarizare, unde 68,8% sunt persoane de sex feminin.  

 

 Grafic I.3.2 Nivelul de instruire în funcție de gen 

 

 REPARTIZAREA POPULAȚIEI PE SATE ÎN FUNCȚIE DE NIVELUL DE 

INSTRUIRE 

Sub aspectul repartizării pe cele 16 sate aparținătoare comunei Roșia Montană, din punct de vedere 

al școlarizării, facem următoarele precizări:  

- procentul cel mai mare al persoanelor fără școlarizare se înregistrează în satul Dăroaia 

cu 46,9%, urmat de Garda Bărbulești cu 12,5% și Cărpiniș cu 9,4%;  

- un grad scăzut de școlarizare se înregistrează în Dăroaia unde cei care au urmat ciclul 

primar reprezintă un procent de 30,8%, urmați de Roșia Montană cu 11,6% și Vârtop 

cu 10,6%; 

- nivelul gimnazial a fost asimilat de 30,8% în Dăroaia, 17% în Roșia Montană, 12,2% 

în Cărpiniș.  
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Satele cu un nivel mai ridicat de instrucție, reprezentat de persoane cu studii universitare sunt: 

Roșia Montană 43,8%, Cărpiniș 15,9% și Corna 8,8%.  

 

 

 NIVELUL DE INSTRUIRE AL POPULAȚIEI DE ETNIE RROMĂ 

Din analiza datelor reiese faptul că, populați adultă de etnie rromă, în procent de 20,3% au 

urmat ciclul primar de școlarizare iar un procent de 45,6% au urmat ciclul gimnazial. Un 

procent mult mai mic, de 5%, au urmat studii liceale și doar 2,1% studii universitare. 

Constatăm de asemenea că un procent de 4,6% din populația adultă rromă nu a urmat nici o 

formă de școlarizare.  

 

 Grafic I.3.3 Nivelul de instruire al populației de etnie rromă 

 

 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL: 1școală 

 PERSONAL DIDACTIC CALIFICAT: 29 persoane 

 SĂLI DE CLASE ȘI CABINETE ȘCOLARE: 26 

 LABORATOARE ȘCOLARE: 1 

 TERENURI DE SPORT: 1 
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 I.4. STAREA DE SĂNĂTATE 

 STAREA DE SĂNĂTATE A POPULAȚIEI. DIMENSIUNEA SUBIECTIVĂ 

Conform autoevaluării, starea de sănătate este considerată bună de 37,7% din respondenți 

și satisfăcătoare de 21%, în timp ce, la celălalt pol, starea proastă și cea foarte proastă cumulează 

14,8% din răspunsuri, adică 11,6% ca fiind proastă și, respectiv, 3% ca fiind foarte proastă.  

 

 Grafic I.4.1 Percepția subiectivă asupra stării de sănătate 

 

 STAREA DE SĂNĂTATE A POPULAȚIEI 

Remarcăm că 61,2% dintre subiecții chestionați consideră că nu suferă de nici o boală. 

Comparativ cu 2008, starea de sănătate s-a înrăutățit la 16,3% din cazuri, în timp ce pentru 63,5% 

dintre subiecți ea se prezintă staționar.  

Pe ansamblul lotului investigat, în cursul anului 2009, n-au putut lucra din motive de 

sănătate 17,2% dintre subiecți, durata inactivității fiind sub un an pentru 10,5% și acoperind un an 

pentru 6,9% dintre cei chestionați. Numărul de zile acordate ca și concedii medicale acoperă un 

interval de 10 zile pentru 1,3% dintre subiecți, este de 30 de zile pentru 2,4% din lot și, respectiv, 
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365 de zile pentru 6,4% dintre respondenți.  

 STAREA DE SĂNĂTATE A POPULAȚIEI. EVIDENȚE MEDICALE 

 

 Din punctul de vedere al tabloului patologic, conform evidențelor medicale și datelor puse 

la dispoziție, primul loc în acest posibil clasament pe grupe de afecțiuni îl ocupă suferinzii de 

hipertensiune arterială (234 subiecți), cardiopatii valvulare și ischemice (113 subiecți), apoi 

afecțiunile psihice (86 cazuri, majoritatea sindroame anxios-depresive), urmate de 

bronhopneumopatiile obstructive (65 cazuri) asociate cu tuberculoză (10 subiecți, cazuri tratate) 

Paleta afecțiunilor la pacienții cronici, cei trecuți de 40 de ani, vizează în ordine cazurile de 

tensiune arterială, boli cardiace, silicoze, poliartrită reumatoidă. În schimb, la copii predomină 

afecțiunile stomatologice. Iar specialiștii sunt tentați să creadă că ar exista o “sursă” care să 

favorizeze apariția frecventă a cazurilor de gastrită și ulcer.   

 

 TABLOUL PATOLOGIC 

 

Din punct de vedere al anchetei sociologice, tabloul patologic indică drept vârf afecțiunile 

reumatice cu o pondere de 16,3%, urmate de cazurile de hipertensiune (11,1%), asociate cu bolile 

de inimă (încă 11%), cele pulmonare (4,5%), afecțiunile gastroduodenale (4,3%), bolile de rinichi 

(3,7%), diabet (2,1%) și bolile psihice (1,5%). Constatăm că există diferențe evidente între situația 

reflectată în statisticile medicale oficiale și cea rezultată prin autoevaluare. În ultimul caz, 

preponderența aparține afecțiunilor de ordin reumatoid.  

 

 DECESE DUPĂ CAUZA DE DECES 

În comuna Roșia Montană s-au înregistrat în cursul anului 2009, 32 decese cu următoarele cauze:  

o 5- cardiopatie ischemică și insuficiență cardiacă 

o 3- hipertensiune arterială severă 

o 10- cord pulmonar cronic decompensat 

o 2- politraumatism prin accident 

o 2- boala ischemică cerebro-vasculară generalizată. diabet zaharat tip doi. 

o 1-obstrucție căi respiratorii superioare cu proteză dentară fixă detașată 

o 3-spânzurare 

o 1-atrezie nutrițională 

o 1-accident vascular cerebral 
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o 1-infarct miocardic 

o 1-metastaze generalizate 

o 1-neoplasm gastric operat 

o 1-neoplasm colon operat 

 Rata mortalității infantile: 1,1% 

 

 Număr persoane cu dizabilități asistate: 35 

 

 ACCESUL LA SERVICII MEDICALE 

 În privința accesului la serviciile medicale observăm că 68,1% dintre respondenți apelează 

la cabinetul medicului de familie în timp ce 2,1% se tratează acasă (cu doctorii, ceaiuri, leacuri 

băbești) iar 1,7% cheamă în ajutor prietenii, rudele, vecinii. Trebuie să menționăm că pentru un 

examen de specialitate localnicii sunt nevoiți să se deplaseze la Abrud sau Câmpeni iar unele 

specializări (diabet, boli nutriție, dermatologice sau intervenții chirurgicale)  pot fi rezolvate doar 

la Alba-Iulia sau Cluj.  

Mai semnalăm că apelul la spital în caz de urgențe e practicat de 6% dintre subiecți, alți 1% 

apelează la cabinetele private și doar 0,9% se deplasează la farmacie. Regretabil, în comunitate 

sunt perioade în care lipsesc medicii, prevenția nu e o practică la îndemână, subiecții apelând la 

serviciile medicale doar când sunt “deranjați” și, în plus, lipsesc mijloacele de transport care să le 

asigure accesul mai cu seamă că, pe raza comunității, distanțele sunt mari. În comună nu există o 

farmacie, cei suferinzi urmând a se deplasa la Câmpeni sau Abrud. Există doar doi medici de 

specialitate (un generalist și un stomatolog) iar totalul personalului medical se ridică la 3 (celor doi 

doctori alăturându-li-se și o asistentă medicală) încât, prin raportare la totalul populației analizate, 

se poate afirma că există un raport de 1 medic la 1294 de persoane. Funcționează două cabinete 

medicale, unul la Roșia Montană cu 15-20 pacienți pe zi, respectiv la Cărpiniș, cu 30 de cazuri pe 

zi, aici adresabilitatea venind, majoritar, din partea populației rrome din Dăroaia. Orarul de 

funcționare al acestor cabinete acoperă 5 zile, cu câte 5 ore de consultații și două ore pe teren/zi. 

Numărul pacienților aflați în evidență la dispensarul din Roșia Montană se ridică la 1697, dintre 

care 142 sunt neasigurați.  
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 PARTICULARITĂȚI ALE DESFĂȘURĂRII ACTULUI MEDICAL 

 Există o mare rezistență la vaccinări, în special la rromi (din aproximativ 30 de cazuri/lună se 

rezolvă în medie doar 4) și în pofida adresabilității și a afecțiunilor reale, cei în cauză nu fac 

tratamentele prescrise. Există cazuri de boli transmisibile (sifilis, tuberculoză) ignorate, se recurge 

frecvent la leacuri tradiționale (în special în cazul afecțiunilor dermatologice), solicitanții cer 

îndeosebi medicamente mai ieftine. În concluzie, dificultățile actului medical în mediul rural se 

regăsesc și în comunitatea investigată (săracă), încât în absența mijloacelor de transport, accesul la 

serviciile medicale se desfășoară greoi. În consecință, nici media concediilor medicale/an nu atinge 

cifre record; ele sunt de scurtă durată, pentru boli acute, de regulă, și nu depășesc un număr de 50 

de cazuri.  
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  PARTEA II. ECHIPAREA TERITORIULUI ŞI ECONOMIE 

 Autori: Dr. Vasile Burja, Dr. Mihai Pascaru, Dr. Ionela Gavrilă-Paven, 

Soc. Simina Moldovan 

 II.1. LOCUINŢE, UTILITĂŢI PUBLICE 

 Tabelul II.1.1. Evoluţia fondului de locuinţe 2000-2008 

Sursa:  Direcţia Regională de Statistică Alba – Fişa localităţii Roşia Montană 2000-2008. 

 Observăm din datele tabelului II.1.1 că  fondul de locuinţe are o dinamică descrescătoare 

în perioada 2000-2008, scăzând în perioada analizată cu 63 locuinţe, ceea ce reprezintă circa 4%. 

Cu excepţia a 11 locuinţe, marea majoritate  (1518) se află în proprietate privată. Scăderea 

numărului de locuinţe poate fi explicată prin distrugerea unora dintre ele ca urmare a faptului că 

nu mai sunt locuite sau schimbarea destinaţiei acestora. 

LOCUINŢE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Locuinţe în proprietate 

majoritar de stat – nr. 

145 11 11 11 11 11 11 11 11 

Locuinţe în proprietate 

majoritar privată – nr.  

1436 1565 1566 1564 1542 1524 1524 1506 1507 

Locuinţe existente - 

total – nr.  

1581 1576 1577 1575 1553 1553 1553 1517 1518 
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 Graficul II.1.1. Evoluţia fondului de locuinţe 2000-2008 
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 Tabelul II.1.2. Suprafaţă de locuit pe forme de proprietate 

  Sursa:  Direcţia Regională de Statistică Alba – Fişa localităţii Roşia Montană 2000-2008. 

 

        Analizând datele din tabelul II.1.2 şi se observă scăderea suprafeţei locuibile după anul 

2001, în principal datorită sectorului privat, unde s-a înregistrat o reducere a  fondului de 

locuinţe, aspect relatat anterior. Cu toate acestea suprafaţa de locuit/ persoană este într-o continuă 

creştere datorită reducerii numărului de persoane care locuiesc în zonă. 

  

 Graficul II.1.2. Suprafaţă de locuit pe forme de proprietate 

 

 

SUPRAFAŢA DE 

LOCUIT 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Suprafaţa 

locuibilă-prop. 

majoritar de stat- 

mp 

4439 373 373 373 373 373 373 373 373 

Suprafaţa 

locuibilă-

prop.majoritar 

privată - mp 

45400 59015 59053 58940 57976 57233 57233 56365 56409 

Suprafaţa de locuit 

/ persoană 

12,04 14,41 15,2 15,4 16,03 16,22 16,44 16,69 17,59 

Suprafaţa locuibilă 

- total mp 

49839 59388 59426 59313 58349 57606 57606 56738 56782 
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 Tabelul II.1.3. Reţeaua de apă potabilă 

 

Sursa:  Direcţia Regională de Statistică Alba – Fişa localităţii Roşia Montană 2000-2008. 

  

 Graficul II.1.3. Reţeaua de apă potabilă 

 

 

 

APA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Lung. simplă a reţelei de 

distribuţie a apei potabile - 

km 

21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 27,8 27,8 27,8 27,8 

Capacitatea instalaţiilor de 

producere a apei potabile-

mc/zi 

1036 518 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 

Cantitatea de apă potabilă 

distribuită consumatorilor-

total- mii mc 

378 189 378 378 378 63 83 83 83 

Cantitatea de apă potabilă 

distribuită consumatorilor -

uz casnic- mii mc 

295 95 294 294 300 61 81 81 81 

       Din tabelul II.1.3 se observă că a crescut lungimea reţelelor de distribuţie a apei potabile în 

comună în anul 2005 cu circa 6,7 km, dar cantitatea de apă potabilă distribuită populaţiei a scăzut 

în acelaşi an de circa 6 ori, menţinându-se ulterior la circa 83 mii mc, ceea ce reprezintă circa 21% 

din cantitatea distribuită în anul 2004. Acest lucru se explică prin depopularea masivă a localităţii 

şi încetarea activităţii de minerit. 
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 Tabelul II.1.4. Construcţia de locuinţe 

 

Sursa:  Direcţia Regională de Statistică Alba – Fişa localităţii Roşia Montană 2000-2008. 

 

 

 

 

 Tabelul II.1.5. Autorizaţii de construcţie 

 

Sursa:  Direcţia Regională de Statistică Alba – Fişa localităţii Roşia Montană 2000-2008.  

 

 

Concluziile de la tabelul anterior sunt reflectate şi de autorizaţiile de construcţie eliberate, 

ultima autorizaţie eliberându-se în anul 2005. 

 

 

LOCUINŢE/CONSTRUCŢII 2005 2006 2007 2008 

Locuinţe terminate total – nr.  3 0 0 1 

Locuinţe terminate din fondurile populaţiei  - nr. 3 0 0 1 

 În ultimii trei ani s-a construit doar o singură locuinţă în comună, ceea ce demonstrează 

perspectiva redusă a acesteia sub aspectul locuirii, şi lipsa de venituri necesare investiţiilor în 

locuinţe, existenţa locuitorilor fiind condiţionată de reluarea mineritului. 

AUTORIZAŢII DE CONSTRUCŢIE 2005 2008 

Autorizaţii de construcţie eliberate pt.clădiri 

rezidenţiale(excl.pt.colectivitate) 

0 0 

Autorizaţii de construire eliberate pentru  alte clădiri - nr 1 0 

Autorizaţii de construcţie eliberate pt.clădiri 

rezidenţiale(excl.pt.colectivităţi)-mp 

0 0 

Autorizaţii de construire eliberate pentru  alte clădiri - mp 132 0 
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 II.2. ECONOMIE – ASPECTE GENERALE 

 Tabelul II.2.1.  Structura unităţilor economice după ramuri de activitate 

neindustrială 

 

RAMURI DE ACTIVITATE 2008 2008* 2009 2009* 

Agricultură, silvicultură, pescuit 2 2 2 2 

Construcţii 9 7 10 4 

Comerţ, reparaţii auto şi motociclete 2 19 26 17 

Transporturi şi depozitare 19 13 18 13 

Hoteluri şi restaurante 3 2 5 4 

Activităţi profesionale 5 4 5 3 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba – Fişa localităţii Roşia Montană 2000-2008, *unităţi active fiscal 

  

 

Structura agenţilor economici pe ramuri de activitate (exclusiv industria), şi dinamica 

acestora în anul 2009 faţă de anul 2008 ne arată că majoritatea agenţilor economici îşi desfăşoară 

activitatea în sectorul serviciilor, respectiv în comerţ, reparaţii şi transport. Observăm scăderea 

numărului agenţilor economici activi fiscal din sectorul construcţiilor. În agricultură există doar doi 

agenţi economici. 

 

 

 

 Graficul II.2.1.  Structura unităţilor economice după ramuri de activitate 

neindustrială 
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 Tabelul II.2.2. Număr salariaţi 

 

NUMĂR SALARIAŢI 2008 2009* 

Salariaţi în industrie 237 189 

Salariaţi în agricultură, silvicultură, pescuit 5 4 

Salariaţi în construcţii 65 44 

Salariaţi în comerţ cu ridicata şi amănuntul; reparţii auto şi moto  55 56 

Salariaţi în transport şi depozitare 30 27 

Salariaţi în hoteluri şi restaurante 8 15 

Activităţi profesionale 57 40 

TOTAL 457 375 
Sursa: Direcţia Generală Finanţe Publice Alba,* date valabile la data 30 iulie 2009 

 

       Observăm din tabelul II.2.2. reducerea numărului de salariaţi în anul 2009 faţă de anul 2008 cu 

82 salariaţi (18%), cele mai importante disponibilizări înregistrându-se în industria extractivă şi 

construcţii. Ramura de activitate cu cei mai numeroşi angajaţi rămâne industria cu 189 salariaţi 

(50%), urmată de comerţ, construcţii şi celelalte ramuri. 

 

 

 Graficul  II.2.2. Număr salariaţi 
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Tabelul  II.2.3. Cheltuielile de personal ale unităţilor economice 

 

Sursa: Direcţia Generală Finanţe Publice Alba, date valabile la data de 30 iulie 2009 

 

 Graficul  II.2.3.  Cheltuielile de personal ale unităţilor economice 

 

 

RAMURI DE ACTIVITATE CHELTUIELI CU 

PERSONALUL 

2008 2009* 

Industria extractivă 8794256 6257021 

Industria prelucrătoare 248875 190989 

Agricultură, silvicultură, pescuit 35420 23943 

Construcţii 757385 321134 

Comerţ, reparaţii auto şi motociclete 464861 299361 

Transporturi şi depozitare 170963 139946 

Hoteluri şi restaurante 78508 76439 

Activităţi profesionale 2858692 1193438 

Total 13408960 2245250 
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 Tabelul  II.2.4. Agenţii economici. Profit şi pierderi 

 

Sursa: Direcţia Generală Finanţe Publice Alba, *date valabile la data de 30 iulie 2009 

 

 

 

 

 Observăm din tabelul  II.2.4. că peste jumătate din numărul agenţilor economici 

înregistrează pierderi, situaţia rentabilităţii deteriorându-se mult în anul 2009 când 47 agenţi 

economici înregistrează pierderi la sfârşitul semestrului I, faţa de 26 agenţi care mai înregistrează 

profit. 

 

 Graficul  II.2.4. Agentii economici. Profit şi pierderi 

 

 

 
 

AGENTII ECONOMICI, PROFIT ŞI PIERDERI 2008 2009* 

Profit 35 26 

Pierdere 39 47 
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 Tabelul  II.2.5. Profitul pe ramuri de activitate (lei) 

 

 

RAMURI DE ACTIVITATE 
PROFIT/2008 

TOTAL % 

Agricultură, silvicultură, pescuit 12589 0,5 

Industria extractivă 0 0 

Industria prelucrătoare 92719 3,6 

Construcţii 246985 9,5 

Comerţ, reparaţii auto şi motociclete 119944 4,6 

Transporturi şi depozitare 135780 5,2 

Hoteluri şi restaurante 10417 0,4 

Activităţi profesionale 1978942 76,2 

Total 2597376 100 

Sursa: Direcţia Generală Finanţe Publice Alba 

 

 

Din tabelul  II.2.5. observăm că majoritatea profitului se înregistrează în activităţile 

profesionale (76,2%), urmat de construcţii (9,5%), transporturi (5,2%), comerţ (4,6%) etc. În 

agricultură agenţii economici cu activitate comercială înregistrează un  profit scăzut, iar în 

industria extractivă datorită neînceperii exploatării se înregistrează pierderi. 

 

 Graficul II.2.5. Profitul pe ramuri de activitate (lei) 
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 Tabelul II.2.6. PIB-ul local pe ramuri de activitate 

 

 

RAMURI DE ACTIVITATE PIB/2008 

TOTAL % 

Agricultură, silvicultură, pescuit 48009 0,3 

Industria extractivă 8794256 54,9 

Industria prelucratoare 341594 2,1 

Construcţii 1004370 6,2 

Comerţ, reparaţii auto şi motociclete 584805 3,7 

Transporturi şi depozitare 306743 1,9 

Hoteluri şi restaurante 88925 0,6 

Activităţi profesionale 4837634 30,2 

Total 16006336 100 

Sursa: Direcţia Generală Finanţe Publice Alba 

 

 

    Observăm din tabelul II.2.6. că deşi industria extractivă nu exploatează zăcământul aurifer are 

totuşi cea mai importantă contribuţie la crearea PIB-ului local (54,9%), datorită cheltuielilor cu 

salariile. O contribuţie importantă la PIB-ul local o are şi activităţile profesionale independente 

(30,2%). 

 

 Graficul II.2.6. PIB-ul local pe ramuri de activitate 
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 Tabelul II.2.7. Agenţii economici după forma de proprietate 

 

 

AGENTI EC. DUPA FORMA DE PROPRIETATE 2008 2009 

Stat 1 1 

Mixt 1 1 

Privat 72 71 

Cooperatist 0 0 

Sursa: Direcţia Generală Finanţe Publice Alba 

 

 Majoritatea agenţilor economici (72) sunt privaţi, 1 agent economic (RMGC) este cu 

capital mixt şi 1 agent economic este în proprietatea statului.   

 

 Graficul II.2.7. Agenţii economici după forma de proprietate 
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II.3. ECONOMIE – AGRICULTURA 

 Tabelul II.3.1. Suprafaţa agricolă după modul de folosinţă 

 

Sursa:  Direcţia Regională de Statistică Alba – Fişa localităţii Roşia Montană 2000-2008 

 

 

Structura pe categorii de folosinţă a terenului agricol prezentată în tabelul II.3.1.   reflectă o 

pondere scăzută a terenului arabil (circa 12%), majoritatea terenului fiind destinat păşunilor (47%)  

şi fâneţelor. Situaţia este tipică pentru o zona de munte şi arată că singura activitate agricolă ce s-ar 

putea desfăşura ar fi creşterea animalelor care să valorifice păşunile şi fâneţele. 

 

 Graficul II.3.1.  Suprafaţa agricolă după modul de folosinţă 

 

 

 

AGRICULTURA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Suprafaţa arabilă - 

ha 

280 280 280 280 280 280 280 280 280 

Suprafaţa  păsuni - 

ha 

1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 

Suprafaţa fâneţe - 

ha 

938 938 938 937 937 937 937 937 937 

Suprafaţa agricolă 

totală-ha 

2306 2306 2306 2305 2305 2305 2305 2305 2305 
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 Tabelul II.3.2.  Producţia agricolă 

  Sursa:  *Direcţia Regională de Statistică Alba – Fişa localităţii Roşia Montană 2000-2008. 

            **Primaria Roşia Montană ,la data 1 noiembrie 2009 

 

 

 Din tabelul II.3.2.  se observă randamentul extrem de scăzut al suprafeţei cultivate cu porumb în 

anul 2003, cea ce a condus practic la abandonarea culturii respective. Producţia de cartofi a scăzut 

şi ea la circa 42% în anul 2009 faţă de anul 2003, iar producţia de legume s-a redus cu peste o 

treime (35%). S-a extins însă suprafaţa cultivată cu plante furajere la 240 hectare. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCŢIA AGRICOLĂ 2003* 2009** 

Suprafaţa cultivată cu porumb boabe - ha  5 - 

Producţia totală la porumb boabe - tone  7 - 

Suprafaţa cultivată cu cartofi - ha  185 - 

Producţia totală de cartofi -tone 2600 1100 

Suprafaţa cultivată cu legume - ha  20 - 

Producţia totală la legume -tone 93 60 

Producţia de fructe - total -tone 132 - 

Producţia de plante furajere - tone - 240 
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 II.4. ECONOMIE –  ZOOTEHNIA 

 

 Tabelul II.4.1. Efectivele de animale 

 

EFECTIVELE DE ANIMALE 2003 2009 

Bovine - total - la sfârşitul anului - capete 1249 914 

Porcine - total - la sfârşitul anului - capete 281 171 

Ovine - total-la sfârşitul anului - capete 250 170 

Păsări - total - la sfârşitul anului - capete 6700 5200 

Sursa:  *Direcţia Regională de Statistică Alba – Fişa localităţii Roşia Montană 2000-2008 (la sfârşitul anului 2003)               

          **Primaria Roşia Montană,  la,data 1 noiembrie 2009.   

 

Efectivele de animale conform situaţiei prezentate în tabelul II.4.1. s-au redus la toate 

speciile.Vacile au scăzut cu 335 capete, porcii cu 110 capete, iar efectivul de ovine s-a redus cu 80 

capete. Efectivul de păsări a scăzut şi el cu 1500 capete. Raportate la numărul gospodăriilor din 

zona de impact efectivul de animale este modest. Populaţia din comună creşte în fiecare 

gospodărie în general o vacă, 1-2 porci şi circa 10 păsări. Acest efectiv este caracteristic 

agriculturii de subzistenţă şi nu poate fi privit decât ca o sursă de completare a unor venituri. 

      

 Graficul  II.4.1. Efectivele de animale 
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 Tabelul  II.4.2. Producţia agricolă animalieră 

 

Sursa:  *Direcţia Regională de Statistică Alba – Fişa localităţii Roşia Montană 2000-2008 (la sfârşitul anului 2003)               

          **Primaria Roşia Montana, la data 1 noiembrie 2009.   

 

 

    Ca urmare a evoluţiei înregistrate la efectivele de animale şi păsări este firesc să se înregistreze 

şi o scădere corespunzătoare a producţiei agricole animaliere. Observăm însă că scăderea 

producţiei de lapte este mult inferioară scăderii efectivului de bovine, ceea ce denotă schimbări în 

structura acestuia şi creşterea producţiei de lapte pe cap de vacă furajată. 

 

 

 Graficul II.4.2. Producţia agricolă animalieră 

 

  

PRODUCŢIA AGRICOLĂ ANIMALERĂ 2003* 2009** 

Producţia de carne(sacrificări) - total - tone gr.vie 180 84 

Producţia de lapte de vacă şi bivoliţa - total hl.fizic 16799 16000 

Producţia de lâna - kg. fizic 600 400 

Producţia de ouă - mii buc. 525 495 
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 II.5. ECONOMIE –   SILVICULTURA 

 

 Tabelul II.5.1. Unităţile amenajistice 

 

SILVICULTURA 2009 

Unităţi amenajistice (suprafaţa de pădure amenajată conform legilor 

româneşti în vigoare) în administrarea unui Ocol Silvic 

61 unităţi 

amenajistice 

480 

ha 

Sursa: Primăria Roşia Montana , la data 1 noiembrie 2009. 

 

 

 

Suprafaţa de pădure amenajată, aflată în administrarea ocolului silvic este de circa 480 

hectare, ceea ce reprezintă circa 31% din suprafaţa totală acoperită cu păduri. 

 Tabelul II.5.2.  Structura suprafeţei de pădure după forma de proprietate 

 

SUPRAFAŢA DE PĂDURE 2009 

Proprietatea statului (ha) 930 

Proprietatea comunei (ha) 338 

Proprietate persoane juridice (ha) 101 

Proprietate persoane fizice (ha) 174 

TOTAL 1543 

  Sursa: Primăria Roşia Montană, la data 1 noiembrie 2009. 

 

 

Din II.5.2. şi graficul se observă că peste 60% din suprafaţa pădurii se află în proprietatea 

statului, 22% este reprezentată de pădurea comunală, 11% se află în proprietatea persoanelor fizice 

şi 101 hectare în proprietatea persoanelor juridice. Dimensiunea redusă a suprafeţei acoperite cu 

păduri în comparaţie cu numărul gospodăriilor arată că pădurea nu poate constitui o sursă de 

existenţă pentru locuitorii din comună. 
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 Graficul II.5.2. Structura suprafeţei de pădure după forma de proprietate 
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 II.6. ECONOMIE - INDUSTRIA 

 

 Tabelul II.6.1.  Industria – date generale 

Sursa:*Direcţia Regională de Statistică Alba – Fişa localităţii Roşia Montană 2000-2008; ** Sursa: DGFP Alba, date  

la 30 iulie 2009. 

 

Din tabelul II.6.1.  rezultă faptul că pe teritoriul comunei îşi desfăşoară activitatea 2 agenţi 

economici în industria extractivă, iar în industria prelucrătoare numărul agenţilor economici a 

scăzut la 5. Cifra de afaceri în industria extractivă este extrem de redusă, datorită lipsei de 

activitate. Un număr de 5 agenţi economici au făcut disponibilizări în anul 2009, datorită 

neînceperii proiectului RMGC şi crizei economice. 

 

 Graficul II.6.1.  Cifra de afaceri a unităţilor economice industriale 

 

 

INDUSTRIA 2008* 2009** 

Total unităţi economice pe ramuri şi subramuri 

industriale 

Industria extractivă 2 2 

Industria prelucratoare 7 5 

Cifra de afaceri a unităţilor economice 

industriale 

Industria extractivă 315328 67004 

Industria prelucrătoare 1501419 516445 

Numărul unităţilor economice industriale care 

au declarat profit/pierderi/faliment‚ în prima 

parte a anului 2009           

Profit 4 4 

Pierderi  5 3 

Faliment 0 0 

Numărul agenţilor economici industriali  

care au făcut disponibilizări 

- 5 
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 II.7.  ECONOMIE - TURISMUL 

 

 Tabelul II.7.1. Turism – principalii indicatori 

 

 

TURISM 

 
2009 

Unităţi de cazare - (total) număr 11 

Număr de hoteluri  0 

Număr de pensiuni 2* 

Număr structuri de primire în gospodării omologate - 

Număr alte tipuri de spaţii de cazare 9* 

Număr de locuri de cazare 72* 

Gradul mediu annual de ocupare al unităţilor de primire - 

Număr restaurante, cafenele, baruri 6 

Număr obiective turistice - total 10 

Număr obiective turistice şi trasee înscrise în circuitul turistic 1 

Număr obiective turistice naturale - total 2 

Număr obiective turistice antropice - total 7 

*http://www.drumulaurului.ro/RO/rosia_montana_cazare.htm, accesat la 1.11.2009. 

  http://www.sate-comune.ro/comuna_Rosia-Montana.htm#16, accesat la 1.11.2009. 

 

 

 Sectorul turismului este slab reprezentat din punct de vedere al infrastructurii. Deşi sunt 

obiective turistice naturale şi antropice relativ numeroase, există doar 2 pensiuni şi 9 alte tipuri de 

spaţii de cazare, care pot oferi circa 72 locuri.   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sate-comune.ro/comuna_Rosia-Montana.htm#16
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 II.8. ECONOMIE -  SERVICIILE 

 

 Tabelul II.8.1. Servicii – aspecte generale 

 

 

Sursa: Direcţia Generală Finanţe Publice Alba, *date valabile la data de 30 iulie 2009 

 

 

 Observăm din tabelul II.8.1. că sectorul serviciilor este reprezentat de majoritatea 

ramurilor, ponderea cea mai importantă din punct de vedere a cifrei de afaceri în anul 2008 fiind 

deţinută de activităţile profesionale (51,1%), urmat de comerţ şi transporturi. 

 

 Graficul II.8.1. Structura serviciilor 

 

 
 

 2008 2009* 

Numărul de agenţi economici cu obiect de activitate servicii 54 54 

Cifra de afaceri a agenţilor economici în domeniul serviciilor 17698302 6552951 

STRUCTURA SERVICIILOR (după CA)% 

Comerţ, rep. auto şi motociclete 23,8 32,2 

Transporturi şi depozitare 22,5 24,9 

Hoteluri şi restaurante 2,6 4,9 

Activităţi profesionale 51,1 38,0 
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 II.9. ECONOMIE - ALTE TIPURI DE ACTIVITĂŢI 

 Tabelul II.9.1. Alte tipuri de activităţi 

 

ALTE ACTIVITĂŢI 2008 2009* 

Persoane fizice autorizate Activităţi comerciale 36 34 

Activităţi liberale 6 6 

Sursa: Direcţia Generală Finanţe Publice Alba, *date valabile la data de 30 iulie 2009 

 

 

Aşa cum se poate observa, numărul persoanelor fizice autorizate pentru activităţi comerciale 

este de peste 5 ori mai mare decat  al persoanelor fizice autorizate pentru  activităţi liberale, raport 

firesc în condiţiile dezvoltării actualei a comunei.  

 

 

 Graficul II.9.1. Alte tipuri de activităţi 
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PARTEA III. CALITATEA VIEŢII 
 

 Autori: Dr. Mihai Pascaru, Drd. Lucia Ispas-Pascaru, Soc. Simina 

Moldovan 

 III.1. VENITURILE, CHELTUIELILE ŞI CONSUMUL GOSPODĂRIILOR 
  

 Tabelul III.1.1. Structura veniturilor populaţiei (medii) 

CATEGORIA DE VENIT/MEDIA RON % din media veniturilor totale 

Salarii 312,5 33,9 

Activităţi agricole 8,5 0,9 

Activităţi nonagricole independente 15,0 1,6 

Pensii 499,1 54,3 

Şomaj 53,8 5,8 

Ajutoare sociale 28,4 3 

Proprietăţi 0,1 0 

Vânzări bunuri din gospodărie 1,4 0 

Media veniturilor totale 919,1 100 

Sursa datelor: Ancheta 2009 

Tabelul III.1.1. ne arată valorile medii ale veniturilor obţinute pe gospodărie, în funcţie de 

sursa de provenienţă şi ponderea deţinută de fiecare categorie din totalul veniturilor 

(medii/gospodărie). Sursa principală a veniturilor pentru populaţia din comuna este pensia, cu o 

valoare medie de 499,1, având o pondere de 54,3% din totalul veniturilor (medii) 

obţinute/gospodarie. Cea de a doua sursă de venit, ca valoare medie, este cea a salariilor, un 

procent de 33,9 din totalul veniturilor fiind obţinute din salarii, cu valoarea medie de 312,5. 

Urmatoarele surse de venit, ca importanţă, sunt ajutorul de somaj, cu o pondere de 5,8% din 

totalul veniturilor si  o valoare medie de 53,8 şi ajutoarele sociale, având o pondere de 3% din 

totalul veniturilor şi o valoare medie de 28,4. În ceea ce priveşte activităţile agricole, acestea 

deţin o pondere foarte scăzută din totalul veniturilor, doar 0,9 % din totalul veniturilor fiind 

obţinute din activităţi agricole. Procentulul scăzut se datorează şi faptului că această categorie de 

venituri este mult mai greu de estimat de către cei intervievaţi, neconstituind pentru cei mai 

mulţi, venituri direct cuantificabile în bani.  



61 
 

 Graficul III.1.1. Structura veniturilor populaţiei (medii) 

 

 Tabelul III.1.2. Raportarea veniturilor la necesităţi 

 

VENITURILE TOTALE ÎN RAPORT CU NECESITĂŢILE Frecvenţa % 

Reuşim să avem tot ce ne trebuie fără eforturi mari 27 3,2 

Reuşim să cumpărăm şi lucruri scumpe dar cu efort 21 2,5 

Ne ajung pentru traiul decent, fără a cumpăra obiecte scumpe 150 18,1 

Ne ajung numai pentru strictul necesar 337 40,6 

Nu ne ajung nici pentru strictul necesar 270 32,5 

NS/NR 26 3,1 

TOTAL 831 100 

Sursa: Ancheta 2009 

  

Raportarea veniturilor la necesităţi presupune o estimare subiectivă a veniturilor în funcţie 

de nevoi. Procentul cel mai ridicat din populaţie (40,6%) consideră că veniturile ajung numai 

pentru strictul necesar. 32,5% consideră că veniturile nu ajung nici pentru strictul necesar şi 

18,1% îşi evaluează veniturile ca ajungând pentru traiul decent, fără a ne permite bunuri mai 

scumpe.  

 



62 
 

 Graficul III.1.2. Raportarea veniturilor la necesităţi 

 

 

 Tabelul III.1.3. Nivelul şi structura cheltuielilor băneşti (medii) 

 

CATEGORIA DE CHELTUIELI 
RON 

% din media 

cheltuielilor totale 

Cheltuieli alimentare 468,2 51,4 

Marfuri nealimentare 138,2 15,1 

Plata serviciilor 118,7 13 

Impozite,taxe, cotizaţii 7,3 0,8 

Contravaloarea consumului de produse din resurse proprii 10,9 1,1 

Împrumuturi şi credite restituite 20,9 2,2 

Alte cheltuieli(medicamente, haine) 145,3 15,9 

Media cheltuielilor totale 909 100 

Sursa datelor: Ancheta 2009 

 

 

      Tabelul III.1.3. prezintă distribuţia medie a  cheltuielilor pe categorii. Ponderea cea mai 

ridicată din totalul cheltuielilor o are categoria cheltuieli alimentare 51,4%, cu o valoare medie de 

468,2. Următoarea ca importanţă este cea a mărfurilor nealimentare cu un procent de 15,1 şi o 

valoare medie de 138,2.   
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 Graficul III.1.3. Nivelul şi structura cheluielilor băneşti (medii) 
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III.2. REPREZENTĂRI PE SCALA SĂRAC-BOGAT 

 

 Graficul III.2.1. Scala sărac-bogat 

 

 

 

 

 

 

 

       Pe axa sărăciei subiective regăsim majoritatea populaţiei, un procent de 90, în prima jumatate a 

intervalului. Aşa cum ne aşteptam, atât din raţiuni metodologice cât si teoretice, valoarea modală, ce 

înregistrează un procent de 26,2, este punctul central al axei, urmând o cădere bruscă ce continuă 

până la extrema axei. În prima jumatate a intervalului populaţia se distribuie aproape egal, 

observându-se o uşoară tendinţă de scădere, până la 15,2 %, la extrema stângă a intervalului. 
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 III.3. UTILAREA GOSPODĂRIEI 

 

 Tabelul III.3.1. Utilarea gospodărie 

 

DOTAREA GOSPODĂRIEI FRECVENŢA % 

Aparat TV 677 81,5 

Frigider 572 68,8 

Telefon 476 57,3 

Aparat radio 291 35,0 

Autoturism 249 30,0 

Computer 206 24,8 

Maşină de spălat 405 48,7 

Sursa datelor: Ancheta 2009 

 

        În ceea ce priveşte dotările din gospodarie, observăm că 81, 5%  din totalul populaţiei deţine 

aparat TV în gospodărie, 68,8% frigider, 57,3 % deţin telefon, iar 48,7% maşina de spălat. 35,0% 

deţin aparat radio, iar 30% deţin autoturism. Un procent uşor mai scăzut, este înregistrat în cazul 

computerului, doar 24,8% dintre gospodarii deţinând  computer. 

  

 Graficul III.3.1. Utilarea gospodăriei 
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 III.4.  ESTIMAREA VENITURILOR, SĂRACIE ŞI SĂRĂCIE EXTREMĂ. FAMILII 

ASISTATE SOCIAL 

 

 Tabelul III.4.1. Veniturile estimate 

VENITURILE GOSPODĂRIEI FRECVENŢA % 

0-100 lei 35 4,2 

101-200 lei 63 7,6 

201-300 lei 57 6,9 

301-600 lei 166 20,0 

601-900 lei 118 14,2 

901-1200 lei 98 11,8 

1201-1500 lei 63 7,6 

1501-1800 lei 55 6,6 

1801-2100 lei 45 5,4 

2101-2400 lei 25 3,0 

peste 2401 lei 36 4,3 

NS/NR 70 8,4 

TOTAL 831 100,0 

Sursa datelor: Ancheta 2009 

 

Sub aspectul veniturilor estimate/gospodărie, categoriile ce concentrează ponderea cea mai 

ridicată a populaţiei se află pe intervalul 300-1200, obervând o distribuţie mai scazută, dar relativ  

egală înspre extremele axei. Intervalul modal este 300-600, concentrând un procent de 20, urmat de 

intervalul 600-900,  ce cuprinde 14,2% din total populaţiei investigate şi intervalul 900-1200, pe 

care se plasează un procent de 11,8. Procentele scad moderat până la extremele axei unde regăsim, 

în intervalul 0-100, 4,2% , iar în intervalul peste 2400, 4,3% din totalul populaţiei.  

 Graficul III.4.1. Venituri estimate 
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 Tabelul III.4.2.  Săracie şi sărăcie extremă. Număr familii asistate social. 

 

FAMILII ASISTATE SOCIAL FRECVENŢA 
% din total 

gospodării 

Număr gospodării care trăiesc cu un venit mai mic de 1$ 

SUA/zi 

35 4,2 

Numar gospodării care trăiesc cu un venit mai mic de 2$ 

SUA/zi  

98 11,8 

Număr familii asistate social 93 7,7* 

Sursa datelor: Ancheta 2009, *% calculat din totalul gospodăriilor înregistrate în statisticiile oficiale 

 

Numărul de gospodării care trăiesc cu un venit mai mic de 1 $ SUA/zi pe totalul 

membrilor gospodariei, este de 35, raportat la numărul total de gospodării cuprinse în anchetă, 

reprezentând un % de 4,2. Numărul de familii care trăiesc cu un venit mai mic de 2 USD/zi din 

totalul membrilor este de 98, un procent de 11,8 din totalul gopodăriilor incluse în anchetă.  

 

 

 Graficul III.4.2. Săracie şi sărăcie extremă 
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 III.5.  ACCESUL LA INSTITUŢII ŞI SERVICIILE DE BAZĂ 

 

 Tabelul III.5.1. Distanţe medii 

 

INSTITUŢII Km* 

Primărie 6 

Dispensar uman 2.6 

Şcoală 2 

Poliţie 5.7 

Poştă 2.2 

Biserică 2.2 

Magazin alimentar 1.7 

Sursa datelor: ancheta 2009, *Distanţe medii pe comună. 

 

 

 Tabelul III.5.1.  prezintă o evaluare a izolării sociale, luând în considerare distanţele medii 

faţă de principalele instituţii. Valorile cele mai ridicate, de 6 km, respectiv 5,7 km se regăsesc în 

cazul instituţiilor amplasate în centrul de comună, primăria, respectiv poliţia. În ceea ce priveşte 

dispensarul, şcoala, poliţia, poşta, biserica sau magazinul alimentar observăm valori medii 

apropiate şi relativ scăzute, ceea ce arată un acces relativ facil al populaţiei, sub acest aspect, al 

distanţei, la principalele instituţii. 
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III.6. TEMERI 

 Tabelul III.6.1. Temerile populaţiei 

 

ÎN PERIOADA URMATOĂRE DE CE ANUME VĂ TEMEŢI DVS. ŞI FAMILIA DVS.? 

 
Foarte 

mult 

Mult Moderat Puţin Foarte 

puţin 

NŞ/NR 

  nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % 

Şomaj 280 33,7 105 12,6 63 7,6 65 7,8 273 32,9 45 5,4 

Conflicte 

sociale 
96 11,6 95 11,4 137 16,5 191 23,0 250 30,1 62 7,5 

Criminalitate 152 18,3 124 14,9 167 20,1 108 13,0 221 26,6 59 7,1 

Creştere 

preţuri 
571 68,7 157 18,9 35 4,2 27 3,2 15 1,8 26 3,1 

Creştere 

impozite 
456 54,9 195 23,5 81 9,7 35 4,2 31 3,7 33 4,0 

Poluare 244 29,4 130 15,6 152 18,3 87 10,5 173 20,8 45 5,4 

Sărăcie 495 59,6 146 17,6 64 7,7 39 4,7 53 6,4 34 4,1 

Sursa datelor: Ancheta 2009 

 

       În ceea ce priveşte temerile specifice populaţiei investigate, observăm că preocupările merg în 

primul  rând înspre dimensiunea economică 54% temându-se de creşterea impozitelor, 59% de 

sărăcie iar 68%  de creşterea preţurilor.  

       Problema poluării, deci temerea faţă de poluare nu înregistrează valori la fel de ridicate ca şi 

temerile economice, suscită interesul populaţiei, observând o distribuţie a populaţiei înspre polii 

axei, 31,3% afirma ce se tem “puţin” sau “foarte puţin”, pe când “44%” afirmă că se tem “mult” 

sau “foarte mult”. O distribuţie asemănătoare regăsim în cazul temerii faţă de şomaj, 33,7% 

temându-se „foarte mult” de şomaj, pe când 32,9% afirmă că se tem “foarte puţin”. Explicaţia în 

acest caz este dată de structura pe vârste a populaţiei. 
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 Graficul III.6.1. Temerile populaţiei 
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 III. 7. CALITATEA LOCUIRII 

 

 Tabelul III.7.1. Statutul locuinţei 

 

STATUTUL LOCUINŢEI FRECVENŢĂ % 

Locuinţă proprietatea familiei 764 91,9 

Locuinţă inchiriată 42 5,1 

Alt statut 22 2,6 

NŞ/NR 3 0,4 

Total 831 100,0 
Sursa datelor: Ancheta 2009 

 

 91,9%  trăiesc într-o locuinţă aflată în proprietatea familiei, iar un procent de 5,1 locuiesc 

în chirie. În categoria „alt statut”, reprezentând 2,6% din totalul populaţiei investigate, se regăsesc 

cei care locuiesc în case proprietate RMGC, fără a plăti chirie. 

 

 

 Graficul III.7.1.  Statutul locuinţei 
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 Tabelul III.7.2.  Materialul de construcţie al clădirii 

 

MATERIALUL DE CONSTRUCŢIE AL 

CLĂDIRII 
FRECVENŢA % 

Beton armat, prefabricate din beton 180 13 

Zidărie din caramidă, piatră 241 29 

Lemn, bârne, bile 473 56,9 

Chirpici, alte materiale 1 0 

NŞ/NR 8 1,1 

Total 831 100 

Sursa datelor: Ancheta 2009 

  

 Graficul III.7.2. Materialul de construcţie al clădirii 
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 Tabelul III.7.3. Amplasare closet cu apa (WC) 

 

 

CLOSET CU APA (WC) FRECVENŢĂ % 

În locuinţă 284 34,2 

În afara locuinţei 296 35,6 

Nu are 248 29,8 

NŞ/NR 3 0,4 

Total 831 100,0 

Sursa datelor: Ancheta 2009 

 

 Graficul III.7.3. Amplasare closet cu apa (WC) 
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 Tabelul III.7.4. Amplasare bucătărie 

 

AMPLASARE BUCĂTĂRIE FRECVENŢA % 

În locuinţă 540 65,0 

În afara locuinţei 137 16,5 

Nu are 148 17,8 

NŞ/NR 6 0,7 

Total 831 100,0 
Sursa datelor: Ancheta 2009 

 

 Graficul III.7.4. Amplasare bucătărie 

 

 

 

       Majoritatea locuinţelor 59,6% sunt realizate din materiale precum lemn, bârne, bile, 29% 

dintre locuinţe fiind din zidărie şi cărămidă şi doar 13% din beton armat, prefabricate din beton. În 

ceea ce priveşte amplasamentul closetului cu apă (WC), pentru 34,2% dintre gospodării se 

regăseşte în interiorul locuinţei, în 35,6% din cazuri fiind amplasat în afara locuinţei, iar din 

29,8% din gospodăriile incluse în anchetă lipseşte. Bucătăria este amplasată în interiorul locuinţei 

pentru 65% dintre gopodării, iar în 16,5% dintre gospodării se regăseşte afară, doar 17,8%  

declarând că nu au bucătărie.  
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 PARTEA IV. CULTURĂ ŞI ARTĂ, VIAŢĂ ASOCIATIVĂ  

 ŞI  PARTICIPARE COMUNITARĂ 

Autori: Dr. Mihai Pascaru, Drd. Lucia Ispas-Pascaru,  

 Soc. Simina Moldovan 

  

 Tabelul IV.1. Cultură şi artă 

Sursa:  Direcţia Regională de Statistică Alba – Fişa localităţii Roşia Montană 2000-2008. 

  

 Graficul IV.1. Cultură şi artă 

 

 Tabelul  IV.2. Viaţă asociativă şi  participarea comunitară 

 2009 

Evenimente cu participare comunitară/an (incluzând slujbele 

religioase, activităţile organizate de biserici şi confesiuni) 

135 

Evenimente culturale/an 3 

Structuri de implicare a comunităţii în luarea deciziilor 15 

Petiţii, liste de semnături, proteste la iniţiativa comunităţii  206 

Participarea cetaţenilor la vot 30% (parlamentul european) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Biblioteci - total – nr. 2 3 2 2 4 4 4 3 3 

Biblioteci publice – nr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Muzee – nr. 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Vizitatori ai muzeelor – nr. 0 0 0 0 0 1000 1500 1000 2000 
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Organizaţii non-guvernamentale, cluburi, asociaţii 32* 

ONG-uri cu obiect de activitate “dezvoltare durabilă”, 

dezvoltare comunitară, cultură 

4 

Sursa: Primaria Roşia Montana, octombrie 2009; * Cf. datelor furnizate de DGFP Alba. 




