6. Ponderea populației care utilizează internetul în total populație

Ponderea populației utilizatoare de internet are valori scăzute în sudul și sud-vestul extrem al
României precum și în zona de graniță a județelor Bacău-Vaslui.
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Fig. 21 Distribuția comunelor în funcție de ponderea populației care utilizează internetul
Din figura dată reiese că în rural internetul este puțin utilizat. În cele mai multe dintre comune
(87%) ponderea populației care utilizează internetul fiind în intervalul 5% și 26%.
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D. Activități economice

1.

Număr de unități turistice

Cele mai numeroase unități de cazare se regăsesc în zonele de interes turistic. De aceea
frecvența acestora este mai ridicată în zonele de munte și respectiv, în zonele de litoral/deltă.
Printre județele care se remarcă prin valori ridicate ale indicatorului se numără Suceava, Neamț,
Harghita, Cluj Argeș și Tulcea.
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Fig. 22 Distribuția comunelor în funcție de numărul de unități de cazare

În ceea ce privește distribuția la nivel național, în 78% dintre comune nu sunt înregistrate unități
de cazare. În același timp, în 1.3 % din localități (majoritatea situate în zone în care sectorurul
turistic este dezvoltat) numărul unităților turistice este mai mare de 8.
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2.

Număr sosiri în unități de cazare

Situația la nivel național este similară cu cea a unităților de cazare. Ca urmare a interdependenței
dintre cei doi indicatori, cele mai bine plasate din punct de vedere al numărului de sosiri sunt
județele mai dezvoltate turistic, unde se întâlnesc cele mai numeroase unități de cazare,
respectiv Suceava, Cluj, Harghita, Neamț, Tulcea.

52

Fig. 23 Distribuția comunelor în funcție de numărul de sosiri ale turiștilor

În plus față de comunele care nu au unități de cazare, 23 de comune nu au înregistrat sosiri ale
turiștilor. Majoritatea comunelor cu unități de cazare au un număr de sosiri ale persoanelor pe
parcursul unui an (2013) de până la 8340.
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3.

Număr agenți economici la 1000 de locuitori

Privind în ansamblu din punct de vedere numeric și al distribuției agenților economici se pot
observa diferențe semnificative în profil teritorial. Dacă în comunele din partea centrală și
vestică indicatorul înregistrează valori ridicate, de peste 26 agenți economici la 1000 loc, în
partea de nord a țării, prezența agenților economici este mult mai scăzută. Valoarea indicatorului
este direct corelată cu nivelul de dezvoltare economică a zonei, cele mai slab reprezentate județe
fiind și cele mai afectate de fenomenul sărăciei.
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Fig. 24 Distribuția comunelor în funcție de numărul de IMM-uri, PFA-uri și AF-uri la1000 loc

Majoritatea comunelor (66%) din România au între 10 și 28 de agenți economici la 1000 de
locuitori, fapt care relevă o densitate redusă a acestora, cu mult sub media națională.
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4.

Numărul de angajați în IMM- uri, PFA-uri și AF-uri la 1000 de locuitori

Zonele cele mai slab reprezentate în raport cu acest indicator sunt zonele unde numărul de
agenți economici este mai redus, cei doi indicatori fiind într-o relație de interdependență. Astfel
pot fi observate aceleași disparități între regiuni ca în cazul indicatorului aferent numărului de
agenți economici, respectiv valori mai ridicate în județele din regiunile Vest și Centru și valori la
limita inferioară în județele din partea de est a Moldovei.
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Fig. 25 Distribuția comunelor în funcție de numărul de angajați din IMM-uri, PFA-uri și AF –uri la
1000 de locuitori

Peste jumătate din comunele analizate (55%) au un număr de angajați în IMM-uri, PFA-uri și AFuri cuprins în intervalul 9 și 46 la 1000 de locuitori, ceea ce arată o participare extrem de redusă
a acestor agenți la crearea locurilor de muncă.
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5.

Ponderea exploatațiilor de peste 5 ha în total exploatații

Majoritatea exploatațiilor agricole cu dimensiunea de peste 5 ha se regăsesc în zonele de deal,
câmpie și în regiunile mai dezvoltate din punct de vedere economic. Județele de munte
înregistrează cele mai scăzute valori ale indicatorilor ca urmare a restricțiilor fizico-geografice și
a specificului activităților agricole desfășurate. Valori relativ mici se înregistrează și în județele
din estul Moldovei și din zona de sud a țării, unde predomină agricultura de subzistență și
semisubzistență.
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Fig. 26 Distribuția comunelor în funcție de ponderea exploatațiilor de peste 5ha în total exploatații

Aproximativ în jumătate din comunele din România (1364) ponderea exploatațiilor de peste 5 ha
în total exploatații este cuprinsă în intervalul de până în 6%. Cu toate acestea, există un număr de
87 de comune în care procentul exploatațiilor de peste 5 ha este mai mare de 30%.
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6.

Ponderea persoanelor ocupate în sectoarele secundar și terțiar în total persoane ocupate

Cele mai scăzute valori ale indicatorului se înregistrează în partea de sud și de est a țării, în
județele mai slab dezvoltate din punctde vedere economic, ca Mehedinți, Teleorman, Vaslui, Dolj.
Comunele cu valori peste quartila superioară sunt concentrate în special în județele mai
dezvoltate din centru și vest: Brașov, Sibiu, Timiș Cluj, Arad, Satu Mare, etc
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Fig. 27 Distribuția comunelor în funcție de ponderea populației ocupate in sectoarele secundar și
terțiar

Din punct de vedere al distribuției se poate observa o repartiție multimodală, un număr ridicat
de comune având valori ale ponderii populației ocupate în sectoarele secundar și terțiar în
intervalul 22.5% - 46.5%. În ceea ce privește intervalele extreme, din cele 2861 de comune 126
înregistrează valori sub 14.5%, iar 21 de comune au o rată de peste 86.5%.
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E. Echipare tehnico-edilitară

1.

Densitatea rețelei de drumuri publice

Cele mai slab reprezentate din punct de vedere al infrastructurii rutiere existente la nivel de
localitate sunt comunele situate în zone care se confruntă cu constrângeri cauzate de relief sau
de alți factori fizico-geografici. În această categorie intră, în special, localitățile de munte, cele din
luncă și Delta Dunării. O pondere scăzută a drumurilor nu reprezintă însă neapărat o
infrastructură deficitară dat fiind specificul acestor localități.
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Fig. 28 Distribuția comunelor în funcție de densitaea rețelei de drumuri publice

În jur de 45% din comune se încadrează din punct de vedere al ponderilor drumurilor publice în
suprafața localității în intervalul 0,18 – 0,31%. Se remarcă 27 de comune care au o densitate a
drumurilor publice sub 0,05%, cel mai probabil situate în zonele de munte.
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2.

Ponderea locuințelor alimentate cu apă din rețeaua publică în total locuințe convenționale

Județele Tulcea, Constanța și cea mai mare parte din județele din partea de vest a țării sunt cel
mai bine reprezentate din punct de vedere al numărului de locuințe alimentate cu apă din
rețeaua publică, situație care se datorează în cea mai mare parte existenței unor resurse de apă
suficiente și accesibile, dar și nivelului ridicat de dezvoltare economică a regiunilor. Cele mai
afectate de lipsa infrastructurii de alimentare cu apă sunt localitățile din partea de sud și nordest a țării, unde indicatorul înregistrează frecvent valori sub 1%.
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Fig.29 Distribuția comunelor în functie de ponderea locuințelor alimentate cu apă din rețeaua
publică

Aproximativ 31% din comune se situează în intervalul inferior din punct de vedere al valorii
indicatorului, respectiv sub 2% din numărul de locuințe alimentate cu apă din rețeau publică.
Exită totuși și 22 de comune, situate cel mai probabil în zonele limitrofe ale marilor orașe, unde
indicatorul înregistrează valori de peste 85%.
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3.

Ponderea locuințelor racordate la canalizare în total locuințe

În profil teritorial, ies în evidență câteva județe (Dolj, Brăila, Dâmbovița, Hunedoara, Suceava,
Botoșani și Iași) în care ponderea gospodăriilor conectate la rețeaua de canalizare publică este
extrem de redusă.
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Fig. 30 Distribuția comunelor în functie de ponderea locuințelor racordate la canalizare în
total locuințe

Numărul comunelor în care ponderea gospodăriilor racordate la rețeaua de canalizare scade sub
pragul de 5% este extrem de mare (2362), ceea ce relevă că, în cea mai mare parte a spațiului
rural românesc, există în continuare un deficit semnificativ în ceea ce privește infrastructura de
bază.
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4.

Ponderea locuințelor racordate la rețeaua de gaze în total locuințe convenționale

Conectivitatea la rețeaua de gaze este asigurată în special în comunele unde se află centre de
exploatare a gazului metan precum și în zonele de tranzit ale magistralelor. Aceste localități unde
indicatorul înregistrează valori ridicate se află situate în special în Podișul Transilvaniei și
Subcarpații de Curbură.
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Fig. 31 Distribuția comunelor în functie de ponderea locuințelor racordate la rețeaua de gaze

În 2389 din cele 2861 de comune, peste 95 % din locuințe nu sunt racordate la rețeaua de gaze.
În acest context populația locală este în continuare dependentă de modalități și mijloace
tradiționale de asigurare a unor condiții minime de trai (de ex. exemplu încălzirea locuinței) .
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III.

METODOLOGIA PRIVIND CONSTRUIREA UNUI INDICATOR AGREGAT NECESAR
ESTIMĂRII POTENȚIALULUI DE DEZVOLTARE A UNEI LOCALITĂȚI

Există o mulțime de indicatori agregați construiți pornind de la un set de variabile definite
la nivelul unei unități teritoriale (țară, oraș, comună, sat, etc.). Pentru exemplificare enumerăm
câteva studii cu impact major în literatura de specialitate din domeniul socio-economic.

-

Indicele de Dezvoltare Umană (IDU)

-

Indicele de Dezvoltare a localității (IDSL, Sandu, D1)

-

Indicele de Percepție al corupției (IPC, Transparency2)

-

Indicatorul compozite de măsurare a capitalului uman/intelectual al unei țări (Bontis,N3)
,etc.

Deși toate modelele enunțate au particularități legate de selecția și agregarea
indicatorilor primari, mai mult sau mai puțin acceptate, ele păstrează o structura etapizată
pentru determinarea indicatorului compozit:
a. dezvoltarea modelului teoretic de analiză;
b. selecția variabilelor (indicatorilor primari);
c. imputația valorilor lipsă/tratarea valorilor aberante (dacă este cazul);
d. analiza multivariată;
e. normalizarea sau standardizarea indicatorilor primari;
f. agregarea indicatorilor și formarea indicatorului compozit;
g. analiza de senzitivitate;4
a) Dezvoltarea modelului teoretic de analiză precum și b) Selecția indicatorilor primari la nivel
de localitate sunt etape în curs de implementare

1

https://sites.google.com/site/dumitrusandu/bazededate

2

http://www.transparency.org.ro/politici_si_studii/indici/ipc/2014/CPI%202014_Nota%20Metodologica%20Tehnica_RO.pdf

3

http://www.nickbontis.com/ic/publications/BontisUNJIC.pdf

4

Etapele construirii unui indicator sunt similare cu cele propuse in ghidul OECD in http://www.oecd.org/std/42495745.pdf
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Descriem în continuare punctele c)- g) ca și etape ulterioare în construcția indicatorului
agregat

c) Imputația valorilor lipsă/tratarea valorilor aberante (daca este cazul)
Absența unor valori din cadrul uneia sau a mai multor variabile sau din contra prezența
unor valori extreme (aberante), au efecte negative asupra indicatorului compozit, manifestate în
general prin inflația sau deflația valorii unei ponderi.
- Pentru imputația valorilor lipsă se pot folosi diverse metode în funcție de natura și
distribuția indicatorului pentru care se analizează problema. De ex: în cazul în care valorile
indicatorului provin dintr-o distribuție normală sau cvasi-normală pentru imputație se poate
folosi valoarea medie, modală. În cazul în care distribuțiile sunt non-normale se poate folosi o
metodă de imputație prin corelație sau valori medii/mediane ale unei sub-grupe.
- Pentru depistarea valorilor aberante se pot folosi diverse teste precum: „Regula celor
3sigma” , Grubb’s Test, Tietien-Moore, Regula intervalului interquartilic, etc.
În cazul de fața fiind vorba de serii spațiale (teritoriale) vom imputa valorile lipsă sau
aberante folosind o medie aritmetică ponderată a valorilor vecinilor de ordinul 1 (care au granița
comună).
d) Analiza multivariată
Cu ajutorul unui soft adecvat se rulează o analiză în componente principale și sau o
analiză de tip cluster pentru a determina eventuale clase/grupe de indicatori, grupe care în final
pot reprezenta „factori majori de influență a potențialului”.
Dacă metodele cantitative nu oferă soluții relevante din punct de vedere practic atunci pe
baza experienței experților implicați în proiect se propun câteva clase mari de indicatori (3-5
clase. Apoi se testează calitatea apartenenței la clasă a indicatorilor disponibili folosind metode
statistice adecvate (de ex. Cronbach alfa).
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e) Normalizarea indicatorilor
Există o mulțime de posibilități de normalizare a indicatorilor. În cazul de față se
intenționează utilizarea criteriul min-max ținând cont că dorim obținerea unor scoruri pozitive
cu scopul final de a obține un indicator agregat măsurabila într-un interval [0-v]
Pentru normalizarea indicatorilor folosind criteriul min-max se procedează astfel:
Considerăm setul de indicatori inițiali disponibili la nivelul fiecărei localități: L1, L2,
L3,….Lk și localitățile LAU1, LAU2, ....LAUn
Localitate/Indicator

L1(maxim)

L2(minim)

L3(maxim)

.....

Lk(maxim)

Max

Max(L1)

Max(L2)

Max(L3)

Max(Lk)

Min

Min(L1)

Min(L2)

Min(L3)

Min(Lk)

LAU1
LAU2
...
....
LAUn

Se împart indicatorii în:

-

indicatori a căror creștere determină o creștere a rezultatului denumiți « indicatori de
maxim »

-

indicatori cu influență negativă, a căror creștere determină scăderea rezultatului sau
«indicatori de minim »
Se calculează valoarea minimă și maximă pentru fiecare indicator (L1, LI2,….Lk)
Min(L1)=min{ LAU1L1;LAU2L1;…… LAUnL1
…….

Max(Lk)=max{ LAU1Lk;LAU2Lk;…… LAUnLk
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Valorile normalizate, pe caz general, de exemplu pentru localitatea LAUi (i=1,n) și indicatorul Ls
(s=1,k) se calculează conform relației:
dacă indicatorul Ls este unul de maxim si respectiv
dacă indicatorul Ls este unul de minim

Un exemplu de calcul este redat în continuare:

L1(max)

L2(min) L3(max)

L1normalizat L2norm

LAU1

50

0

16

0.828

1.000

0.039

LAU2

30

0

17

0.483

1.000

0.052

LAU3

20

0

13

0.310

1.000

0.000

LAU4

5

3

30

0.052

0.875

0.221

LAU5

16

24

50

0.241

0.000

0.481

LAU6

18

5

70

0.276

0.792

0.740

LAU7

60

6

90

1.000

0.750

1.000

LAU8

14

9

70

0.207

0.625

0.740

LAU9

2

11

80

0.000

0.542

0.870

LAU10

2

22

70

max

60

24

90

min

2

0

13

A

602=58

240=24

9013=77

0.000
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0.083

L3 norm

0.740

f) agregarea indicatorilor și formarea indicatorului compozit;
Există mai multe metode care pot răspunde la această problemă fiecare având atât
avantaje cât și dezavantaje. Conform ghidului OECD5 menționat mai sus, principalele metode
utilizate pentru determinarea ponderilor sunt: Analiza în componente principale (ACP), Data
envelopment analysis (DEA),

Budget allocation process (BAP) , Analiza ierarhică (AHP) ,

Conjoint analysis, Modele cu Ecuații structurale cu variabile latente (SEM), Opinia Publică (POC),
etc.

În cazul de față ACP, SEM si AHP sunt metode care pot oferi soluții rezonabile în raport cu
datele disponibile și constrângerile impuse.

În continuare prezentăm pe scurt avantajele si dezavantajele principalelor trei metode cu
scopul justificării alegerii metodei curente

Avantajele și dezavantajele metodelor de ponderare pentru situația curentă
Metoda
ACP

Avantaje

Dezavantaje

- obiectivitate

dacă
nu
există
suprapunere
informațională
metoda
determină
- reducere a dimensionalității/
rezultate slabe
sintetizare
- este puternic afectată de outlieri
- este o metodă pur cantitativă, gruparea
nu are legătură cu semnificația practică a
indicatorilor sursă din acest motiv se
recomandă utilizarea ei ca și analiză
confirmatorie și mai puțin ca metodă
exploratorie
- minimizarea rolului unor indicatori mai
puțini corelați cu alții din grup;
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SEM

- obiectivitate

- probleme privind identificarea sistemului

- transpune legăturile dintre dacă
nu
indicatori așa cum se regăsesc în informațională
practică/economie
rezultate slabe

AHP

există
metoda

- sintetizare

- sensibilă la outlieri

- Transparență

- un grad de subiectivism

suprapunere
determină

- Ponderile sunt determinate pe - necesită un efort ridicat din perspectiva
baza unor operații statistico- experților pentru efectuarea comparărilor
matematice
folosind
date pereche
concordante
cu
realitatea
economică/practică
- permite utilizarea unui criteriu
de verificare a consistenței.
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Prezentarea metodei de analiză ierarhica
Pentru aplicarea metodei AHP este necesară definirea structurii ierarhice plecând de la
obiectivul urmărit. Structura ierarhică curentă este prezentată în Figura 1
Potențialul de dezvoltare socioeconomică

Potențial endogen

 Număr de
locuitori
 Suprafața
agricolă
 Număr animale
exprimate în UVM
 Suprafața
forestieră
 Patrimoniul
cultural

Caracteristici
fizico-geografice

 Altitudinea
medie
 Densitatea
fragmentarii
 Suprafață situri
de importanță
comunitară
 Ponderea
suprafeței forestiere
în suprafața UAT

Capital uman

Activități
economice

 Densitatea pop.
 Ponderea pers.
cu vârsta între 0-64
ani în total pop.
 Ponderea pop.
cu studii medii
(liceu +profesional
) în total populație
 Nr. locuitori/
doctor
 Nr. elevi/cadru
didactic
 Ponderea
populației care
utilizează internetul
în total populație cu
vârsta peste 6 ani


Număr agenți
economici (IMM,
PFA si AF)/ 1000
locuitori

Număr angajați
în IMM, AF și PFA/
1000 loc

Număr de sosiri
în unități turistice

Număr unități
de cazare

Ponderea
exploatațiilor peste
5 ha în total
exploatații

Ponderea
populației ocupate
în sectorul secundar
și terțiar în total
populație ocupată

Ponderea
exploatațiilor de
peste 5 ha

Echipare tehnicoedilitară

 ponderea
locuințelor
alimentate cu apă din
rețeaua publică în
total locuințe
convenționale
 ponderea
locuințelor racordate
la canalizare în total
locuințe
 ponderea
locuințelor racordate
la rețeaua de gaze în
total locuințe
convenționale
 Densitatea rețelei
de drumuri publice

Plecând de la această structură ierarhică , metoda AHP , presupune compararea tuturor
combinațiilor de câte 2 grupe și respectiv sub-grupe și acordarea unui scor de
preferință/importanță, conform modelului de mai jos:

76

Categoria
I

Categoria I este mai importanta
importanta
1

2

3

Categoria II este mai

Categoria
II

4

5

6

7

8

9

Potențial
endogen

Caracteristici
fizicogeografice

Caracteristic
i fizicogeografice

Capital
uman

Capital
uman

Activitatea
economică

Activitatea
economică

Echipare
tehnicoedilitară

Echipare
tehnicoedilitară
*Se marchează cu X în căsuța corespunzătoare

Pentru a diminua problemele de deplasare ale estimatorului criteriului de importanță
sunt rugați un număr de 10-15 experți să–si exprime opinia privind aceste criterii.
În urma aplicării acestei proceduri comparație se construiește o matrice de comparație
pereche astfel:
Categorie

Potențial
endogen

Potențial
endogen

1

Caracteristici
fizico-geografice
Capital uman

Caracteristici
fizicogeografice

Capital
uman

Activitatea
economica

Echipare
tehnicoedilitara

Scor mediu
1

1

Activitatea
economica

1

Echipare
tehnico-edilitara

1

Total

77

Total

În matricea de comparație se completează în triunghiul superior scorul mediu (calculat ca
medie aritmetică sau geometrică) plecând de la valorile date de fiecare expert. În triunghiul
inferior valoarea se calculează ca inversa valorii corespunzătoare din triunghiul superior adică
oricare aij=1/bij, unde bij reprezintă un scor mediu din triunghiul superior.
Pasul următor constă în normalizarea scorurilor astfel încât suma tuturor scorurilor pe
coloana să fie unu. Pe linie se calculează un scor mediu astfel că suma tuturor scorurilor medii va
da în final 1. De menționat este că valorile medii calculate pe linie pentru fiecare grupă/criteriu
vor reprezenta ponderile finale.
În final se verifică consistența răspunsurilor folosind Indicatorul de consistență calculat
conform relației CI unde ro reprezintă valoarea proprie maximă a matricii de comparație, iar
n=ordinul matricei de comparație.
Un indicator mai bun de analiză al consistentei răspunsurilor este CR= CI/RI, unde CI este
definit mai sus iar RI este o măsura aleatorie care se poate prelua din diverse surse (ex: Saaty,
1980)
Dacă CR este în jur de 0.1 sau mai mic atunci punctajele obținute prin aceasta metodă
sunt consistente și deci ponderile sunt relevante. Dacă valoarea lui CR este mult peste 0.1 atunci
este necesară refacerea parțială sau totală a cercetării.
Pentru o mai bună gestionare a problemei dacă CR final este superior valorii recomandate
atunci se va calcula CR pentru fiecare expert, propunându-se refacerea chestionarelor numai
pentru cazurile în care CR per chestionar>>0.1
Folosind ponderile determinate prin AHP se ponderează fiecare indicator normalizat și se
obține un scor, multicriterial pentru fiecare comună. În final se ierarhizează comunele în funcție
de scorul obținut.
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IV. CALCULUL INDICATORULUI COMPOZIT DE EVALUARE A POTENȚIALULUI SOCIOECONOMIC DE DEZVOLTARE ȘI DE IERARHIZARE A COMUNELOR
S-a plecat de la analiza descriptivă prezentată mai sus și s-a observat că în majoritatea
cazurilor distribuția valorilor este semnificativ diferită de cea normală. Folosind metoda
intervalului determinat de abaterea intercuartilică se poate observa prezența valorilor extreme.
Dată fiind situația curentă, din dorința de a oferi tuturor comunelor șanse cât mai mare de a
obține un scor foarte bun am evitat eliminarea outlierilor. Totuși, pentru a evita un impact
„dăunător” asupra scorului comunelor am aplicat o transformare6 asupra datelor pentru a
atenua diferențele majore din punct de vedere al distribuției valorilor. Astfel pentru indicatorii
cu valorile extreme și pentru cei ale căror valori se întind pe o plajă extrem de mare (ex:
altitudinea medie, numărul de sosiri, numărul de unități de cazare,

etc.)

s-a folosit

transformarea yi=(yiinit)1/3.
Din același motiv, pentru normalizarea indicatorilor s-a aplicat funcția radical asupra
relației prezentate în metodologia inițială.
Pentru a exemplifica impactul transformărilor aplicate prezentăm în figura următoare
distribuția valorilor indicatorului “altitudinea medie” înainte și după transformare.

6

https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/?q=content/overview
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Pentru agregarea indicatorilor într-o valoare compozită s-au folosit valorile obținute în
urma analizei răspunsurilor experților implicați în proiect, folosind metoda AHP.
Schema de agregare este prezentată sintetic în figura 2
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IC Potențial socio-economic

Potențial endogen

Caracteristici fizicogeografice

Capital uman

Activități economice

Echipare tehnico-edilitară

0.220

0.112

0.237

0.242

0.189

0.129

Densitatea
populației

0.167

Nr. sosiri în unit.
Turist

0.234

Ponderea locuințelor
alimentate cu apa din
rețeaua publică

0.248

Densitatea
fragmentarii

0.149

Ponderea
populației de
15-64 ani în
total populație

0.182

Nr. agenți
economici/1000
loc.

0.238

Ponderea locuințelor
racordate la canalizare

0.289

Suprafață situri
de importanță
comunitară

0.163

Ponderea
populații cu
studii medii

0.183

Nr. angajați în
IMM, AF și
PFA/1000 loc.

0.191

Ponderea locuințelor
racordate la rețeaua
de gaze

0.244

Ponderea
suprafeței
forestiere în
suprafața UAT

0.101

Număr medici
/1000 de loc.

0.109

Număr unități de
cazare

0.337

Densitatea rețelei de
drumuri publice

0.145

Nr elevi/cadru
didactic

0.178

Ponderea
exploatațiilor de
peste 5 ha în total
expl.

0.147

Ponderea
populației care
utilizează
internetul cu
vârsta peste 6
ani

0.181

Ponderea
populației
ocupate în
sectorul secundar
și terțiar în totalul
populației
ocupate

0.219

Altitudinea
medie

0.238

Suprafața
agricolă

0.192

Nr animale
exprimate în
UVM

0.184

Suprafața
forestieră

0.184

Patrimoniul
cultural

0.203

Nr locuitori

Figura 2: Formarea indicatorului de evaluare a potențialului socio-economic de dezvoltare al comunei
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