 în anul 2015 PIB-ul a fost de 19079,0 milioane lei,
iar pe locuitor (LEI) a fost de 31897,7?
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 numărul unităţilor de poştă era în anul 2016 de 176?
 în anul 2017 capacitatea de cazare turistică






existentă a fost de 9163 locuri, din care:
 3240 în hoteluri;
 418 în hosteluri;
 54 în moteluri;
 442 în vile turistice;
 491 în cabane turistice;
 20 în bungalouri;
 62 în popasuri turistice;
 178 în căsuţe turistice;
 720 în tabere de elevi şi preşcolari;
 812 în pensiuni turistice;
 2726 în pensiuni agroturistice?
suprafaţa fondului funciar în anul 2016 era de
682631 ha, din care:
 agricolă 342347 ha;
 arabilă 173906 ha;
 păşuni 97822 ha;
 fâneţe 49076 ha;
 vii şi pepiniere viticole 974 ha;
 livezi şi pepiniere pomicole 20569 ha;
 terenuri neagricole 340284;
 păduri şi altă vegetaţie forestieră 284501 ha;
 ocupată cu ape, bălţi 9414 ha;
 ocupată cu construcţii 224840 ha;
 căi de comunicaţii şi căi ferate 10539 ha;
 terenuri degradate şi
neproductive 10990 ha?
în anul 2016 suprafața pădurilor era de 272 mii ha
din care păduri de rășinoase 84,3 mii ha și 187,7 mii
ha foioase?
în anul 2016 au avut loc regenerări artificiale
pe 232 ha, din care 198 ha cu rășinoase și 34 ha cu
foioase?
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Ştiaţi că judeţul Argeş are ...
 o suprafaţă totală de 682631 ha?
 este organizat în:
 3 municipii;
 4 oraşe;
 95 comune;
 576 sate din care 21 sate aparţin de municipii
şi oraşe?
 suprafaţa intravilană a municipiilor şi oraşelor era
în anul 2016 de 10530 ha?
 suprafaţa spaţiilor verzi în municipii şi oraşe era în
anul 2016 de 517 ha?
 lungimea străzilor orăşeneşti era în anul 2016
de 687 km, iar lungimea străzilor orăşeneşti
modernizate de 520 km?
 lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a
apei potabile era în anul 2016 de 3811,1 km, din
care 842,1 km în mediul urban?
 numărul localităţilor cu reţea de distribuţie a apei
era în anul 2016 de 937, din care 7 în mediul
urban şi 86 în mediul rural?
 capacitatea instalaţiilor de producere a apei
potabile era în anul 2016 de 262571 mc/zi?
 cantitatea de apă potabilă distribuită
consumatorilor era în anul 2016 de 22116 mii mc,
din care 18348 mii mc pentru uz casnic?
 energia termică distribuită era în anul 2016
de 172043 Gcal, din care pentru uz
casnic 151043 Gcal?
 numărul localităţilor în care se mai distribuia
energia termică era în anul 2016 de 2, din care 1
în mediul urban şi 1 în mediul rural?
 lungimea totală simplă a conductelor de
canalizare era în anul 2016 de 753,7 km?
 numărul localităţilor cu canalizare publică era în
anul 2016 de 33, din care 26 în mediul rural?
 lungimea totală a conductelor de distribuţie a
gazelor era în anul 2016 de 1199,8 km?
 numărul localităţilor în care se distribuie gaze
naturale era în anul 2016 de 34, din care 27 în
mediul rural?
 volumul de gaze naturale distribuite în judeţ era în
anul 2016 de 205761 mii mc, din care 88637 mii
mc pentru uz casnic?

 numărul vehiculelor în inventar pentru transportul


















urban de pasageri era în anul 2017 de 113?
numărul pasagerilor transportaţi în transportul
public local era în anul 2017 de 31653 mii
pasageri?
rata criminalităţii – persoane condamnate definitiv
la 100000 locuitori – a fost în 2016 de 124?
rata infracţionalităţii – infracţiuni la 100000
locuitori – a fost în 2016 de 1695?
numărul persoanelor condamnate definitiv de
instanţele judecătoreşti în anul 2016 a fost
de 736?
numărul infracţiunilor cercetate de poliţie a fost în
anul 2016 de 10056?
resursele de muncă în anul 2016 au fost
de 374,1 mii persoane, din care 194,8 mii
persoane de sex masculin şi 179,3 mii persoane
de sex feminin?
populaţia activă civilă a fost în 2016 de 256,7 mii
persoane, din care 136,4 de sex masculin
şi 120,3 de sex feminin?
populația ocupată civilă în anul 2016 era
de 244,6 mii persoane, din care 115,4 erau de
sex feminin?
la sfârșitul anului 2016 populația ocupată civilă
era în industria prelucrătoare de 77,5 mii
persoane, în agricultură de 48,8 mii persoane, în
comerţ de 28,5 mii persoane, cele mai puține
persoane aparținând activităților de tranzacții
imobiliare 0,9 mii persoane?
numărul șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii
aprilie 2018 era de 8936 persoane, din
care 3967 erau de sex feminin; din total șomeri
înregistrați 7036 persoane erau șomeri
neindemnizați (2849 persoane de sex feminin)?
în anul 2017 cheltuielile cu protecția socială a
șomerilor au fost de 24158675 lei, din care plăți
pentru stimularea absolvenților au fost în valoare
de 24558 lei?
în anul 2017 pentru combaterea marginalizării
sociale au fost cheltuiți 113239 lei?
numărul mediu al pensionarilor era în trimestrul I
2018 de 146757 din care 6784 erau pensionari
agricultori?

 câștigul salarial nominal mediu brut lunar în
anul 2016 a fost de 2858 lei?

 cele mai mari câștiguri salariale medii brute
lunare pe activități ale economiei naționale au
fost de:
 4438 lei în industria extractivă;
 4273 lei în producția și furnizarea de
energie electrică și termică, gaze, apă
caldă și aer condiționat;
 4013 lei în administraţie publică şi apărare;
asigurări sociale din sistemul public?
 cele mai mici câștiguri salariale medii brute
lunare pe activități ale economiei naționale au
fost de:
 1343 lei în alte activități de servicii;
 1700 lei în hoteluri și restaurante;
 1743 lei în activități de spectacole, culturale
şi recreative?
 din 102390 copii şi elevi înscrişi 17022 sunt
antepreşcolari şi preşcolari, 75892 sunt în
învățământul preuniversitar și 9476 sunt
studenți?
 din 6749 cadre didactice în anul 2016, 1020
activau în învăţământul preşcolar, 5312 în
învățământul preuniversitar și 417 în
învățământul universitar?
 în anul 2016 existau un număr de 212 unități
școlare, din care 35 în învăţământul preşcolar,
175 în învățământul preuniversitar și 2 în
învățământul universitar?
 în anul 2016 funcţionau 386 biblioteci, cu un
număr 4042814 volume existente, 114861
cititori înscrişi şi 1192811 volume eliberate?
 în anul 2016 funcţionau 3 cinematografe cu un
număr total de 2331 de locuri, 24922
spectacole şi 326 mii spectatori?
 în anul 2016 funcţionau 1 teatru dramatic,
1 teatru de animaţiei, 1 instituţie muzicală de
estradă şi operetă, 1 filarmonică şi orchestră
simfonică, 1 orchestră populară, 1 ansamblu
artistic?
 în 2016 cele 29 muzee au avut 328483
vizitatori?

