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1. STAREA ECONOMICĂ
1.1.
Evoluția principalelor sectoare economice
a)Industrie
Economia judeţului se caracterizează printr-o dezvoltare continuă a tuturor ramurilor. În producţia industrială,
concentrată îndeosebi în municipiul Oradea, ponderea cea mai ridicată o au ramurile industriei uşoare
(încălţăminte şi confecţii), alimentară, urmate de industria energetică şi construcţii de maşini, extracţia de
hidrocarburi, industria chimică, exploatarea şi prelucrarea lemnului (Oradea, Beiuş). Bine dezvoltată este şi
industria materialelor de construcţii în special în zona Aleşd;
La sfârșitul anului 2017 erau înregistrate 29.537 firme ponderea cea mai mare având-o Societățile cu
Răspundere Limitată , respectiv 98,45% din totalul firmelor existente în județul Bihor.
Indicii producţiei industriale în anul 2016 și 2017
Producția industrială realizată (calculată pe baza eșantionului de agenți economici neextins) în luna decembrie
2017 pe total județ, a fost cu 5,8 % mai mare față de aceiași lună din anul 2016, iar indicele cumulat, pe perioada
ianuarie – decembrie 2017, față de aceiași perioadă a anului 2016 a fost de mai mare cu 3,7%.
Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total ( piața internă și piața externă).
Producția industrială realizată (calculată pe baza eșantionului de agenți economici neextins), a întreprinderilor
cu activitate principală de industrie a fost cu 8,6% mai mare în luna decembrie 2017 față de luna
corespunzătoare din anul precedent, iar indicele cumulat , pe perioada ianuarie-decembrie 2017, față de aceiași
perioadă a anului 2016 a fost mai mare cu 7,8%.
b) Agricultura
Agricultura este intensivă şi deţine un rol important în economia judeţului, ocupând 487.655 ha teren agricol, din
care aproape 3/4 este teren arabil (315.854 ha) – la începutul anului 2017. Principalele culturi vegetale care sau realizează în judeţul Bihor sunt: cerealele, plantele tehnice și legumele. Suprafeţele cele mai mari au fost
ocupate de grâu, porumb, floarea soarelui, orz, orzoaică, ovăz. În zona colinară a judeţului s-a cultivat cartoful şi
pomii fructiferi.
Suprafețele cultivate în anii 2016 și 2017 se prezintă astfel: cereale total 199.950 ha în anul 2016 și 205.504
ha în anul 2017. Floarea soarelui a ocupat o suprafață de 38.400 ha în anul 2016 și de 38.501 ha în anul 2017.
Rapița pentru ulei a ocupat o suprafață de 8.850 ha atât în anul 2016 cât și în anul 2017.
Producția totală de cereale a fost de în anul 2016 de 931.465 to, iar în anul 2017 a fost de 1.122.760 to. La
floarea soarelui producția totală obținută în anul 2016 a fost de 133.980 to iar în anul 2017 de 80.852 to.
Producțiile medii la hectar au fost mai mari în anul 2017 comparativ cu cele obținute în anul 2016 la
următoarele culturi:grâu, orz și orzoaică, porumb boabe și rapiță pentru ulei și mai mici la secară, ovăz și floarea
soarelui.
Sectorul zootehnic - În anul 2017 s-au înregistrat scăderi ale efectivelor de animale la speciile: bovine,
porcine,ovine și caprine.
Producția de carne obținută în anul 2017 a fost de 31.476 to.
c) Turism
Judeţul Bihor prezintă o multiplă şi diversă gamă de resurse şi atracţii turistice. Bihorul dispune de staţiuni de
interes naţional (Băile Felix, Tinca) şi local (Băile 1 Mai, Băile Tinca şi Staţiunea montană Stâna de Vale).
În turism indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna decembrie 2017 a fost de 26,8%, mai mic față
de indicele din luna anterioară, și mai mare față de indicele din luna decembrie 2016. Numărul turiștilor sosiți în
luna decembrie 2017 a fost 32.301 persoane, în scădere față de luna anterioară, și în creștere față de luna
decembrie 2016. Numărul înnoptărilor în principalele structuri turistice de primire turistică în decembrie 2017
a fost de 78.428, în scădere atât față de luna anterioară și în creștere față de luna decembrie din anul precedent.
d) Transporturi
Lungimea totală a drumurilor publice din județul Bihor, la sfârșitul anului 2016, era de 3.001 km, înregistrânduse o creștere cu 26 km față de anul 2011. Drumurile naționale au o lungime de 526 km din care modernizate
484 km. Drumurile județene și comunale au o lungime de 2475 km, din care modernizate 397 km, cu
îmbrăcăminte asfaltică ușoară 636 km.
Densitatea drumurilor publice pe 100 km2 teritoriu este de 39,86.
Reţeaua feroviară are o lungime de 500 km (4,2% din total reţea CFR a ţării), ocupând locul 4 pe ţară. Din
această reţea, 475 km sunt cu o singură cale, iar 25 km sunt cu 2 căi. Densitatea liniilor din judeţ, la 1000 km²,
este de 66,3 mai mare decât densitatea în ţară (46,5) şi densitatea în regiunea nord-vest (48,0).
Transportul aerian se realizează prin Aeroportul Internațional Oradea.
Investițiile realizate, în anul 2017, pe drumurile județene, comunale și străzile din municipiile, orașele și
comunele din județul Bihor, se prezintă astfel: Drumuri județene, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare
Locală: Număr de obiective de investiții – 8, Valorile decontate în anul 2017 – 13.546,245 mii lei. Drumuri
comunale și străzi finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală: Număr de UAT-uri care au realizat
investiții – 52, Număr de obiective de investiții – 57, Valoarea totală a proiectelor – 253.017,6 mii lei, Valoarea
decontată în anul 2017 – 44.305,301 mii lei, Drumuri comunale și străzi finanțate din bugetele locale ale
unităților administrativ teritoriale: Număr de UAT-uri care au realizat investiții – 41, Valoarea totală a proiectelor
– 64.527,87 mii lei, Valoarea decontată în anul 2017 – 30.265,64 mii lei.
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1.2. Amenajarea teritoriului, urbanism și locuințe, servicii publice de gospodărie comunală.
a) Urbanism și amenajarea teritoriului
Județul Bihor cuprinde 101 unități administrativ –teritoriale din care 91 de comune 4 municipii și 6 orașe.
Județul înregistrează un număr de 458 de localități.
Consiliul Județean Bihor a elaborat planul de amenajare a teritoriului județean precum și planurile de amenajare a
teritoriului zonale.
Autoritățile administrației publice locale din județul Bihor au elaborat planurile urbanistice generale. O parte din
unitățile administrativ teritoriale se află în faza de actualizare a Planului Urbanistic General.
În cursul anului 2016 au fost eliberate 1081 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale ( exclusiv cele
pentru colectivități). În anul 2017 au fost eliberate 1438 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale cu
354 autorizații mai multe ca în anul 2016.
b) Locuințe
La finele anului 2015, fondul locativ la nivelul județului Bihor Cuprindea 250.315 de locuințe cu o suprafață
desfășurată de 11.549.131 mp. La finele anului 2016 numărul total al locuințelor era de 251.272 cu o suprafață
de 11.620.381 mp.
c) Servicii publice de gospodărie comunală
Din totalul populației județului Bihor un procent de 79,35% beneficiază de alimentare cu apă în sistem centralizat
iar un procent de 41,83% beneficiază de sisteme de canalizare.
Energie termică în sistem centralizat se furnizează în municipiile Oradea și Beiuș și comuna Sînmartin. Gaze
naturale se furnizează în 20 de unități administrativ teritoriale.
1.3. Stadiul realizării programelor de investiții
Situația investițiilor realizate în anii 2016 și 2017 în județul Bihor se prezintă astfel: Total investiții: Valoarea
contractelor 2016 – 1.424.762,787 în 2017 – 1.529.320,711 mii lei, Sumele decontate în anul 2016 –
204.399,25 mii lei, iar în 2017 – 279.547,471
1.4.Comerț și protecția consumatorului
În luna decembrie 2017, indicele prețurilor de consum (IPC) pe total și pe grupe de mărfuri și servicii a fost
101,34% față de decembrie 2016. Activitatea de comerţ internaţional: agenţii economici din Bihor au
realizat în primele 10 luni din anul 2017 exporturi FOB în valoare de 1.476.350 mii euro şi importuri CIF în
valoare de 1.540.538 mii euro, cu un sold negativ FOB/CIF al comerţului exterior de -64.188 mii euro.
Comparativ cu perioada 1 I–31 X 2016, exporturile au scăzut cu 0,64%, iar importurile au crescut cu 0,42%. În
perioada 1 I-31 X 2017, ponderi importante în structura exporturilor sunt deţinute de secţiunea maşini, aparate
şi echipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginea (30,2%) şi secţiunea
încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare (18,3%). În structura importurilor ponderi importante sunt
deţinute de secţiunea maşini, aparate şi echipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul şi
imaginea (32,0%); secţiunea încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare (6,1%); secţiunea materii textile
şi articole din acestea (7,8%); secţiunea materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (7,6%); metale
comune şi articole din acestea (8,4%).
Comisariatul de Protecție a Consumatorilor Bihor a efectuat 3298 acțiuni de control care au cuprins
domeniul produselor alimentare, al produselor nealimentare cât și sfera serviciilor destinate populației. În urma
abaterilor constatate au fost întocmite 1302 procese verbale de constatare cu amendă aplicată și au fost
soluționate 1540 de petiții.
2. STAREA SOCIALĂ
2.1. Starea de sănătate și educație a populației
a) Sănătate
În anul 2017, în județul Bihor s-au înregistrat 5846 născuți-vii, 7397 decese, 3664 căsătorii, 924 divorțuri și
35 decedați sub 1 an, sporul natural calculat ca și diferență algebrică între numărul născuților vii și numărul
deceselor, a fost de – 1551 persoane. Concluzia ce se desprinde , din datele prezentate pentru anul 2017 în
comparație cu 2016, este de înrăutățire continuă a evenimentelor demografice și de scădere continuă a
populației.
Natalitatea a fost de 9,42 ‰ în anul 2017 față de 9,02 ‰ în anul 2016. În anul 2017, mortalitatea generală în
judeţul Bihor a fost de 11,09 ‰ față de 10,72 ‰ în anul 2016.
b) Educație
Rețeaua școlară a județului Bihor cuprinde în anul școlar 2016 – 2017 un număr de 169 unități cu personalitate
juridică , 6 unități de învățământ special (CSEI), Palatul Copiilor și Elevilor Oradea, Casa Corpului Didactic,
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională și Inspectoratul Școlar.
Din cele 847 corpuri de clădiri, 79,45% (673) au autorizație sanitară de funcționare 9,44% (80) sunt în curs
de autorizare, iar 11,09% (94) nu au autorizație de funcționare.
În aceste unități de învățământ au studiat în anul școlar 2017 un număr de 94.583 preșcolari și elevi.
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Rata abandonului școlar în județul Bihor are următoarele valori: 1,1% pentru primar, 1,4% pentru gimnazial
și 2,3% pentru învățământul liceal și profesional.
c) Cultură
Instituții de cultură:
Biblioteci – Numărul total de biblioteci este de 285 din care 42 publice. Volumul de cărți existente este de
3.623 mii de cărți, fiind înscriși 77 mii cititori. Numărul de volume eliberate în anul 2017 a fost de 1.296 mii.
Numărul de cinematografe – 2 cu 1646 locuri. Instituții și companii de spectacole sunt în număr de opt, din
care trei dramatice, de animație două, o filarmonică și două ansambluri artistice.
Muzee -12
d)Activitatea în domeniul tineretului și sportului
În anul 2017 acțiunile DJTS s-au desfășurat în domeniile principale de intervenţie, obiectivele specifice şi
direcţiile de acţiune cuprinse în Strategia Naţională în domeniul politicii de tineret 2014-2020, anume cultură şi
educaţie non-formală, participare şi voluntariat, sănătate, sport şi recreere, muncă şi antreprenoriat, incluziune
socială.
2.2.Combaterea sărăciei și a șomajului
Principalele măsuri care au contribuit la reducerea sărăciei în anul 2017 au fost: măsuri pentru ocuparea forței
de muncă (3894 persoane încadrate), acordarea de prestații și servicii sociale, în valoare totală de
374.603.037 lei,
2.3.Protecția mediului Activitățile desfășurate de Direcția Județeană pentru Protecția Mediului au vizat
protejarea și conservarea mediului.
2.4.Siguranț cetățeanului și nivelul de infracționalitate
Indicatorii statistici ai Inspectoratului de Poliție Județean Bihor relevă, pentru anul 2017, scăderea
infracționalității sesizate cu 1%, față de anul 2016 menținându-se astfel trendul descendent înregistrat în
ultimii șase ani.
Infracționalitatea în școli și în proximitatea acestora a scăzut cu 27% , față de anul 2016. Au fost identificați în
procent de 100% autorii infracțiunilor de mare violență .
Infracționalitatea în domeniul arme, materii explozive și substanțe periculoase a scăzut cu 8%.
În cursul anului 2017 a scăzut infracționalitatea stradală sesizată în mediul urban cu 4,15%. De asemenea,
infracționalitatea sesizată în mediul rural a scăzut cu 3,19%. Infracționalitatea judiciară sesizată în mediul rural a
scăzut cu 4,7% furturile din locuințe comise în mediul rural au scăzut cu 2,18%, iar cele din societăți comerciale
comise în mediul rural au scăzut cu 8,78%. Se constată o evoluție general multianuală relative constant.
2.5.Protecția copilului și a persoanelor cu Dizabilități
In judetul Bihor conform serviciile sociale furnizate de furnizorii de servicii sociale acreditati dupa regimul de
asistare, locul de acordare si categoriilor de beneficiari carora li se adreseaza, se clasifica astfel:
 Servicii de zi pentru copii, copii cu dizabiliti, adulți, adulți cu dizabilități, persoane vârstnice;
 Servicii rezidențiale pentru copii, copii cu dizabiliti, adulți, adulți cu dizabilitati, persoana vastnice;
 Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice si pentru persoane adulte cu dizabilitati;
 Cantine sociale
 Alte tipuri de servicii
2.6. Relații externe, cooperare regională și transfrontalieră, programe și acțiuni cu finanțare externă.
Accesarea fondurilor europene reprezintă o prioritate pentru administrația publică din județul Bihor, aceasta
realizându-se prin intermediul instrumentelor structurale. În perioada 2007-2016, perioada de implementare a
proiectelor aferente primului ciclu bugetar, programele care au fost cele mai accesate de administrațiile din
județul Bihor au fost: Programul Național de Dezvoltare Rurală (35%), Programul de cooperare transfrontalieră
româno-maghiară (30%), Programul Operațional Regional (19%), altele (16%), totalizând 349 de proiecte cu
o valoare estimativă de 2 688 039 mii lei.
La această dată, din raportările transmise de primării și colectarea informațiilor de la autoritățile de
management, situația privind proiectele accesate în cadrul celui de al doilea ciclu bugetar este următoarea: 81 de
proiecte sunt în implementare sau urmează să fie contractate, iar alte 42 de proiecte sunt în evaluare.
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