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INTRODUCERE 

 

Planul Regional de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială al Regiunii Nord - 

Est (PRAO) este parte a Programului Naţional de Reformare şi reprezintă contribuţia 

naţională a României la Strategia Lisabona (2000-2010), punând în aplicare liniile directoare 

(LD) ale acesteia. Fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare din România elaborează câte un 

Plan Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială, planuri care îndeplinesc rolul de:  

- instrumente de evaluare şi diagnoză regională (identificând nevoi/probleme);  

- cadru de planificare strategică pe termen mediu (stabilind priorităţi/obiective);  

- instrumente de corelare a politicilor economice cu politicile educaţionale şi cu 

politicile privind ocuparea/piaţa muncii.  

Pentru a se concretiza în această triplă ipostază, PRAO trebuie corelat cu documentele 

strategice europene, naţionale şi regionale precum: 

- Strategia Europeană de Ocupare (Liniile Directoare ale UE) – Strategia de la 

Lisabona (2000-2010) revizuită; 

- Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013; 

- Planul de Dezvoltare Regională NE 2007-2013; 

- Programul Operaţional Sectorial/Regional 2007-2013; 

- Strategia Integrată de Dezvoltare a Resurselor Umane din perspectiva învăţării pe 

parcursul întregii vieţi 2009 – 2020; 

- Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI).  

În martie 2000, Consiliul Europei a stabilit, la Lisabona, o strategie de dezvoltare 

pentru 10 ani, al cărei obiectiv stabilea ca Uniunea Europeană să devină “cea mai competitivă 

şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume, capabilă de creştere economică 

durabilă cu mai multe locuri de munca şi o mai mare coeziune socială”. În iulie 2008, au fost 

comunicate Liniile Directoare Integrate pentru Crestere Economică si Locuri de Muncă 

2008-2010, ca unul dintre instrumentele de implementare a Strategiei Lisabona, care au 

menirea de a îndruma Statele Membre în realizarea reformelor naţionale, prin intermediul 

Programelor Naţionale de Reformă. În acest context, s-a subliniat că Statele Membre ale 

Uniunii Europene vor trebui să continue eforturile în următoarele direcţii prioritare: 
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- atragerea şi menţinerea în ocupare a unui număr cât mai mare de persoane; 

- creşterea ofertei de forţă de muncă şi modernizarea sistemelor de protecţie socială; 

- îmbunătăţirea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor; 

- creşterea investiţiilor în capitalul uman pentru o mai bună educaţie şi formare. 

Atingerea obiectivelor propuse prin strategia europeană pentru ocupare se realizeazã 

prin planurile de acţiune pentru ocupare şi incluziune socială, elaborate de statele membre şi 

ghidate de Linii directoare integrate. Încă din perioada de preaderare la Uniunea Europeană, 

România a intrat în procesul de planificare strategică, elaborând primele planuri de acţiune 

pentru ocupare, corelate cu Strategia Europeana în domeniu. Astfel, au fost elaborate: 

Strategia națională pentru ocuparea forței de muncă 2004-2010 şi trei Planuri Naționale de 

Acțiune pentru Ocupare ( 2002-2003, 2004-2005 şi 2006). Acestea din urmă au fost elaborate 

în 2006 de către Consorţii Regionale – structuri parteneriale consultative la nivel regional 

aflate sub autoritatea Ministerul Muncii, Solidarității Sociale şi Familiei în calitate de 

Autoritate de Management a programului Phare: RO 2003/005 – 551. 05.01.04.04.01. 

Planurile elaborate pentru perioada 2006 – 2008 s-au concentrat pe actiuni de 

promovare a ocupării forţei de muncă la nivel regional, încercând atragerea de resurse pentru 

implementare din fondurile structurale, cu precădere din Fondul Social European (FSE). 

Pentru implementarea Planurilor de Acţiune la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare ale 

României au fost create, în 2006, Pacte Regionale pentru Ocupare şi Incluziune Socială, ca şi 

structuri de parteneriale, formate din instituţii responsabile cu politica de dezvoltare 

regională, ocupare şi incluziune socială (autorităţi locale; servicii deconcentrate, ONG-uri, 

sindicate, patronate etc.).  

Pactele Regionale urmăresc implicarea actorilor locali în parteneriate pentru 

elaborarea unor proiecte care urmează a fi finanţate din fondurile structurale existente şi în 

special din Fondul Social European prin intermediul Programului Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU). În acest sens, Pactele Regionale îndeplinesc 

funcţii privind elaborarea, monitorizarea, evaluarea, revizuirea PRAO şi asigurarea 

implementării acestuia la nivel regional şi local. Pentru facilitarea îndeplinirii acestor funcţii 

de către Pactele Regionale, au fost create - la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare ale ţării - 

şi şi-au început activitatea, din 2009, Secretariate Tehnice Permanent (STP) ale Pactelor 
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Regionale – structuri de coordonare a acţiunilor membrilor Pactului, care acordă spijin şi 

asistenţă tehnică Pactului în vederea aplicării politicilor şi strategiilor acestuia.  

Privit în acest context, PRAO NE 2009-2011 reprezintă o actualizare a PRAO NE 

2006-2008, proces realizat de către membrii Pactului cu suportul Secretariatului Tehnic 

Permanent al Pactului pentru Ocupare şi Incluziune Socială al Regiunii Nord-Est. 
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CAPITOLUL 1. Metodologia actualizării PRAO 
 

Pentru aplicarea strategiei europene şi naţionale din domeniul ocupării şi incluziunii 

sociale este nevoie de implicarea activă a actorilor la nivel regional şi local. Planul Regional 

de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială furnizează cadrul de planificare strategică pe 

termen mediu pentru promovarea ocupării în interiorul regiunii. Acest document strategic 

porneşte de la analiza contextului socio- economic al regiunii în scopul identificării nevoilor 

şi problemelor regionale în vederea stabilirii priorităţilor de acţiune în promovarea ocupării şi 

pentru dezvoltarea resurselor umane, ţinând seama de Liniile directoare integrate. 

 

Metodologie de actualizare anuală a PRAO - etape: 

 

I. Colectarea datelor la nivel regional:  

- colectarea datelor pe domenii de dezvoltare: socio-economic; piaţa forţei de muncă; 

educaţie şi formare profesională; 

- stabilirea indicatorilor necesari pentru culegerea datelor (machete de indicatori la 

nivel european/naţional/regional) şi a surselor de date (statistici oficiale; date parţiale 

existente în bazele de date ale instituţiilor de resort ş.a.) 

- implicarea grupurilor de lucru sectoriale (membrii Pactului Regional pentru Ocupare 

şi Incluziune Socială Nord-Est) pe întregul parcurs; realizarea planificării activităţilor 

specifice metodologiei de actualizare a unui plan strategic. 

 

II. Analiza şi diagnoza socio-economică regională: 

- centralizarea şi corelarea datelor – tabele, grafice; 

- analiza datelor – interpretarea indicatorilor utilizaţi; 

- analiza SWOT sectorială/regională – identificare: nevoi, probleme, resurse; direcţii 

de acţiune/intervenţie; 

- implicarea şi consultarea actorilor sociali relevanţi – membri ai Pactului; 
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III. Elaborarea Planului de Acţiune/Implementare: 

- stabilirea priorităţilor de intervenţie (păstrare sau modificare priorităţi PRAO 2006-

2008); 

- corelarea priorităţilor regionale cu cele naţionale şi cu liniile directoare (LD) ale 

Strategiei de la Lisabona (2000- 2010) revizuită ;  

- consultarea documentelor care trebuie corelate (PRAO; PRAI; PDR; LD 23/24; POS 

DRU ş.a.); 

- elaborarea Planului de Acţiune: scop; obiective; măsuri/acţiuni; rezultate aşteptate; 

indicatori; resurse; responsabili; termene ş.a.;  

- pe baza priorităţilor şi activităţilor stabilite în cadrul PRAO se elaborează 

propuneri de proiecte prin care se accesează fondurile structurale (FSE – POS 

DRU);   

- implicarea actorilor sociali regionali/locali – membrii Pactului; 

 

IV. Elaborarea Planului de Monitorizare: 

- Ce monitorizăm? Cum monitorizăm? Cine monitorizează?  

- stabilirea metodologiei de monitorizare; 

- urmează un proces continuu care presupune implementarea planului de acţiune prin 

accesarea fondurilor structurale ca resurse şi derularea unor proiecte, în 

parteneriat, de către membrii Pactului şi ai parteneriatelor judeţene/locale; 

- consultare şi prezentare publică; aprobarea PRAO actualizat de către membrii 

Pactului (PRAO NE); 

 

V. Evaluarea intermediară: 

- stabilirea metodologiei de evaluare; 

- monitorizarea, revizuirea şi evaluarea progresului înregistrat în ceea ce priveşte 

implementarea planurilor; 

- evaluarea progreselor anuale; modificări/revizuiri. 
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 PRAO NE realizează corelaţii între priorităţile regionale în domeniul ocupării şi 

incluziunii sociale, Liniile directoare ale strategiei de la Lisabona (revizuită) şi obiectivele 

generale şi specifice ale POS DRU.  

Cinci priorităţi de acţiune în Regiunea Nord Est: 

1. Creşterea gradului de ocupare: dezvoltarea unei pieţe a muncii flexibile şi 

incluzive; dezvoltarea iniţiativei private; diversificarea oportunităţilor de ocupare în 

mediul rural (LD 17; 18); 

2. Facilitatea accesului pe piaţa muncii pentru grupurile expuse la riscul excluziunii 

sociale (şomeri, tineri, minorități etnice, femei etc.) (LD 19); 

3. Creşterea investiţiilor în capitalul uman – formarea profesională şi nevoile pieţei 

muncii; promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii (LD 23; 24); 

4. Dezvoltarea parteneriatelor şi participarea activă a actorilor sociali: dezvoltarea 

de reţele de incluziune; atragerea de investiţii şi surse de finanţare externe (LD 20; 21; 

22); 

5. Modernizare şi întărire a serviciului public de ocupare: creşterea capacităţii de 

stocare, analiză şi prognoză a informaţiilor privind piaţa muncii; identificarea 

particularităţilor regionale ale pieţei muncii (LD 19; 21) (reactualizare PRAO 2006– 

2008). 

 

Regiunea Nord-Est este cea mare dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale României 

acoperind 15,46% din suprafața totală a ţării, cu o populaţie reprezentând 16.94% 

(recensământul 2002) din populaţia României. Cea mai mare parte a populaţiei este 

concentrată în mediul rural 56,4% (în 2004) având ca principală ocupaţie agricultura. Din 

punct de vedere demografic regiunea urmează tendința națională de scădere a populaţiei ca 

urmare a scăderii natalităţii însa modificări importante apar în structura populaţiei pe grupe 

de vârsta în sensul reducerii populaţiei tinere şi creşterii ponderii populaţiei adulte şi 

vârstnice ca un proces lent şi continuu. 

Regiunea Nord-Est este alcătuită din şase judeţe: (Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, 

Suceava, Vaslui şi are un relief bogat ce oferă zone de deal şi câmpie care se pretează unei 

game largi de culturi agricole şi zone de munte cu peisaje pitoreşti, favorabile dezvoltării 

turismului în regiune. 
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Priorităţile stabilite la nivel regional, în funcţie de analiza şi diagnoza care descrie 

regiunea şi identifică problemele şi nevoile specifice acesteia, se corelează cu Liniile 

directoare (LD 17-24) ale Strategiei Lisabona (2000-2010) actualizate: 

 

 Linia directoare 17: Punerea în aplicare a politicilor de ocupare a forţei de muncă, în 

scopul ocupării integrale a forţei de muncă, al îmbunătăţirii calităţii şi a productivității 

muncii şi al întăririi coeziunii sociale şi teritoriale. 

 Linia directoare 18: Promovarea unei abordări a muncii bazate pe ciclul de viaţă; 

 Linia directoare integrată 19: Asigurarea unor pieţe ale muncii care să favorizeze 

integrarea, sporirea atractivităţii ocupării şi rentabilizarea muncii pentru cei care caută 

un loc de muncă,  inclusiv pentru persoanele defavorizate şi pentru cele inactive; 

 Linia  directoare 20: Îmbunătăţirea congruenţei între cerere şi ofertă pe piaţa muncii; 

 Linia directoare 21: Promovarea flexibilităţii concomitent cu siguranţa locului de 

muncă şi reducerea segmentării pietei muncii, ţinându-se seama în mod corespunzător 

de rolul partenerilor sociali; 

 Linia directoare 22: Asigurarea unei evoluţii a costurilor muncii şi a unor mecanisme 

de stabilire a salarizării favorabile ocupării forţei de muncă; 

 Linia directoare 23: Creşterea şi îmbunătăţirea investiției în capitalul uman; 

 Linia directoare 24: Adaptarea sistemelor de educaţie şi de formare la noile exigenţe  

în domeniul  competenţelor. 

 

PRAO  şi atragerea fondurilor structurale europene (FSE – POS DRU). 

Intervenţia FSE în România va sprijini atingerea obiectivului general si a obiectivelor 

specifice din domeniul dezvoltării resurselor umane, contribuind în mod real la 

implementarea Strategiei Europene de Ocupare şi la atingerea obiectivului general privind 

creşterea economică şi crearea de locuri de muncă mai multe şi mai bune (POS DRU 2007 – 

2013). 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 

stabilește axele prioritare şi domeniile majore de intervenţie ale României în domeniul 

resurselor umane în vederea implementării asistenţei financiare a Uniunii Europene prin 
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intermediul Fondului Social European, în cadrul Obiectivului Convergenţă, pentru perioada 

de programare 2007 – 2013. 

Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman şi creşterea 

competitivităţii, prin corelarea educaţiei si învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi 

asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, 

flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane. 

Obiectivele specifice identificate sunt următoarele: 

- promovarea calităţii sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă, 

inclusiv a învăţământului superior şi a cercetării; 

- promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii si productivităţii muncii; 

- facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii; 

- dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive; 

- promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele 

rurale; 

- îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare; 

- facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile. 
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CAPITOLUL 2. CONTEXTUL EUROPEAN 
 

2.1. Istoricul abordării politicii  sociale a Uniunii Europene 

 

Politica socială a Uniunii Europene este constituită dintr-un set de politici 

complementare, ce s-au dezvoltat şi multiplicat pe parcursul timpului şi care acţionează în 

acele domenii de activitate ce influenţează, menţin sau generează gradul de bunăstare 

individuală şi socială. 

Preocuparea Comunităţii Europene pentru aspectele sociale a debutat odată cu 

Tratatul de constituire a acesteia, în 1957. Astfel, Tratatul de la Roma pune bazele politicii 

sociale prin articolele sale referitoare la libera circulaţie a muncitorilor şi la libertatea de 

stabilire a acestora, în contextul creării pieţei comune. Tot prin acest tratat a fost prevăzută şi 

crearea Fondul Social European, instrumentul de finanţare a politicii sociale şi cel mai vechi 

dintre fondurile structurale. 

Pasul următor a fost constituit de adoptarea Actului Unic European (The Single 

European Act), în 1986, ce conţine directive privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, 

introduce dialogul social şi conceptul de coeziune economică şi socială (materializat prin 

crearea Fondului de Coeziune Economică şi Socială). 

Anul 1989 constituie un moment important al construcţiei sociale europene prin 

adoptarea primului document programatic al politicii sociale – Carta Socială ce stabileşte 

drepturile sociale fundamentale şi, odată cu acestea, direcţiile de acţiune ale politicii sociale.  

Un an mai târziu, în 1990, Tratatul de la Maastricht (ratificat în 1992) stabileşte ca 

obiectiv al Uniunii Europene atingerea unui „nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă şi al 

protecţiei sociale, egalitatea între femei şi bărbaţi [...] creşterea standardelor de viaţă şi a 

calităţii vieţii...”(Articolul 2). 

În 1991 a fost adoptat Protocolul Social (Social Policy Protocol), ce a fost anexat 

Tratatului de la Maastricht şi care stabileşte obiectivele politicii sociale (prefigurate de Carta 

Socială): promovarea ocupării forţei de muncă, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de 
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muncă, combaterea excluziunii sociale, dezvoltarea resurselor umane, etc. (semnat de 11 SM, 

nu şi de Marea Britanie). 

Pasul următor în programarea politicii sociale este reprezentat de Cartea Verde (Green 

Paper), documentul care a lansat procesul de dezbatere asupra politicilor sociale la nivel 

comunitar (1993), în vederea elaborării Cărţii Albe (White Paper) în 1994. Liniile de discuţie 

identificate de Cartea Verde privesc: priorităţile comune tuturor Statelor Membre în 

domeniile pieţei muncii, formării profesionale şi protecţiei sociale; îmbunătăţirea situaţiei 

ocupării forţei de muncă; stimularea solidarităţii şi integrării sociale; accelerarea progresului 

în crearea unui sistem de producţie bazat pe calitate; lupta împotriva sărăciei şi excluderii 

sociale;piaţa unică şi libera circulaţie a persoanelor; promovarea egalităţii de şanse pentru 

bărbaţi şi femei; sprijinirea dialogului social; coeziunea economică şi socială. 

Ca rezultat al procesului consultativ iniţiat de Cartea Verde, Cartea Albă stabileşte 

liniile de acţiune ale politicii sociale comunitare până în anul 2000 (când au fost retrasate în 

Agenda Politicii Sociale). Conform acesteia, principala prioritate a fost crearea de noi locuri 

de muncă, strâns corelată cu formarea unei forţe de muncă educate, alături de încurajarea 

unor standarde ridicate de muncă şi crearea unei pieţe europene a muncii – ce constituie 

priorităţile imediat următoare. 

În 1997, prin Tratatul de la Amsterdam (ratificat în 1999) este abrogat Protocolul 

Social, este lansat Acordul Social (Social Policy Agreement) şi este integrat un nou articol în 

Tratatul UE, un articol privind ocuparea forţei de muncă şi cunoscut ca Titlul VIII. 1998 este 

anul în care Marea Britanie semnează Acordul Social şi participă astfel la politica socială 

comunitară. 

Un moment cheie în evoluţia politicilor, în crearea unui “model social european”, îl 

constituie anul 2000 datorită unei abordări noi, ce are în vedere  modernizarea sistemului 

social european şi investiţia în capitalul uman. Astfel, se discută posibilitatea creşterii ratei de 

ocupare a forţei de muncă prin stimularea creării de noi locuri de muncă, însă este vorba 

despre locuri de muncă “de calitate”. În acest context a fost adoptată Agenda Politicii Sociale 

(Social Policy Agenda), ce trasează cadrul şi priorităţile de dezvoltare ale politicii sociale 

până în 2005.   
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2.2 Strategia europeană de ocupare a forţei de muncă 

 

 „Strategia europeană de ocupare a forţei de muncă” a fost adoptată odată cu 

introducerea, în Tratatul de la Amsterdam (1997), a capitolului referitor la ocuparea forţei de 

muncă (Titlul VIII). Anul 2000 constituie un moment major în evoluţia politicii sociale prin 

elaborarea Strategiei de la Lisabona (Lisbon Strategy), prin care este stabilit obiectivul pe 

zece ani al Uniunii Europene, reprezentat de transformarea economiei comunitare în cea mai 

competitivă economie bazată pe cunoaştere. Strategia are drept scop combaterea şomajului la 

nivelul UE şi a fost concepută ca instrument principal de trasare şi coordonare a priorităţilor 

comunitare în această direcţie, priorităţi ce vor fi adresate de fiecare stat membru în parte. 

Astfel spus, rolul acestei strategii este de a coordona, la nivel comunitar, politicile de 

ocupare. Strategia este structurată pe patru piloni, fiecare reprezentând un domeniu de 

acţiune a cărui dezvoltare contribuie la o mai bună ocupare a forţei de muncă la nivel 

comunitar: 

1) angajabilitatea – ce reprezintă o nouă cultură în sfera ocupării forţei de muncă şi se referă 

la abilitatea de a fi angajat, contribuind la combaterea şomajului în rândul tinerilor şi la 

combaterea şomajului pe termen lung; 

2) antreprenoriatul – ce promovează crearea de noi locuri de muncă prin încurajarea 

dezvoltării locale; 

3) adaptabilitatea – ce are în vedere modernizarea organizării muncii şi promovarea 

contractelor de muncă flexibile; 

4) asigurarea de şanse egale – se referă în special la adoptarea de măsuri speciale pentru 

femei, în scopul reconcilierii vieţii profesionale cu viaţa personală. 

Ţinte specifice stabilite la Lisabona pentru statele membre UE ca urmare a  

implementării Strategiei Europene de Ocupare până în 2010 : 

- rata generală a ocupării 70%; 

- rata de ocupare în rândul femeilor 60%; 

- rata de ocupare de 50% pentru persoanele cu vârste cuprinse între 55-64; 

- fiecărui şomer i se oferă un loc de muncă, posibilitatea de instruire, de formare suplimentară 

sau orice altă posibilitate de îmbunătăţire a integrării profesionale, în termen de  cel mult 4 
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luni, până în 2010, în cazul tinerilor care au abandonat şcoala şi în termen de cel mult 12 luni, 

în cazul adulţilor; 

- până în 2010, 25% din şomerii pe termen lung ar trebui să participe la o măsură activă, de 

exemplu la o acţiune de formare sau de reconversie profesională, la un stagiu practic sau la 

oricare altă măsură destinată facilitării integrării profesionale, în scopul de a atinge media 

înregistrată de cele 3 state membre cele mai avansate; 

- nivelul mediu de participare la procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii să fie de cel puţin 

12,5% pentru populaţia adultă aptă de muncă (grupa de vârstă 25-64 ani); 

- persoanele care caută un loc de muncă în UE să poată consulta toate posturile libere făcute 

publice prin intermediul agenţiilor de ocupare a forţei de muncă din statele membre; 

- să se obţină o creştere cu cinci ani, la nivelul Uniunii Europene, a vârstei medii de ieşire la 

pensie în cadrul pieţei muncii, până în 2010 ( prin comparaţie cu 5, în 2001); 

- asigurarea până în 2010 a unor  servicii de asistenţă socială pentru cel puţin 90% din copii 

între 3 ani şi vârsta obligatorie de şcolarizare şi pentru cel puţin 33% din copiii cu vârsta sub 

3 ani; 

 - să se asigure o rată medie de abandon şcolar, la nivel european de sub 10 %; 

- până în 2010, cel puţin 85% din persoanele în vârstă de 22 de ani să fi absolvit o şcoală 

liceală sau profesională.            

Atingerea obiectivelor propuse prin strategia de ocupare se realizează prin planurile 

de acţiune pentru ocupare elaborate de statele membre şi ghidate de linii directoare . Pentru 

perioada 2008-2010 conform Strategiei Europene  de Ocupare revizuite, Statele Membre au 

ca zone de concentrare a politicilor de ocupare următoarele linii directoare integrate: 

 Linia directoare 17: Punerea în aplicare a politicilor de ocupare a forţei de muncă, în 

scopul ocupării integrale a forţei de muncă, al îmbunătăţirii calităţii şi a productivității 

muncii şi al întăririi coeziunii sociale şi teritoriale. 

 Linia directoare 18: Promovarea unei abordări a muncii bazate pe ciclul de viaţă; 

 Linia directoare integrată 19: Asigurarea unor pieţe ale muncii care să favorizeze 

integrarea, sporirea atractivităţii ocupării şi rentabilizarea muncii pentru cei care caută 

un loc de muncă,  inclusiv pentru persoanele defavorizate  şi pentru cele inactive; 

 Linia  directoare 20: Îmbunătăţirea congruenţei între cerere şi ofertă pe piaţa muncii; 
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 Linia directoare 21: Promovarea flexibilităţii concomitent cu siguranţa locului de 

muncă şi reducerea segmentării pieței muncii, ţinându-se seama în mod corespunzător 

de rolul partenerilor sociali; 

 Linia directoare 22: Asigurarea unei evoluţii a costurilor muncii şi a unor mecanisme 

de stabilire a salarizării favorabile ocupării forţei de muncă; 

 Linia directoare 23: Creşterea şi îmbunătăţirea investiției în capitalul uman; 

 Linia directoare 24: Adaptarea sistemelor de educaţie şi de formare la noile exigenţe  

în domeniul  competenţelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

 

CAPITOLUL 3. CADRUL NAŢIONAL PRIVIND  

OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ  
 

La nivel naţional, pentru alinierea la Strategia Europeană de Ocupare şi 

implementarea Memorandumului Comun pentru Incluziunea Socială au fost asumate: 

Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2004-2010, Planul Naţional de Acţiune 

pentru Ocupare 2006, Planul Strategic privind Incluziunea Socială şi Raportul Naţional 

Strategic pentru Protecţie Socială şi Incluziune Socială, Planul Naţional de Dezvoltare şi 

Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 – Programul Operaţional Sectorial 

„Dezvoltarea Resurselor Umane” (POS DRU), Strategia pe termen scurt şi mediu pentru 

formare profesională continuă 2005 – 2010, Strategia integrată de dezvoltare a resurselor 

umane din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi 2009 – 2013, Programul Naţional 

de Reformă 2007 – 2010. 

Strategia naţională pentru ocuparea forţei de muncă, 2004 – 2010 ca un document 

cadru, a identificat principalele probleme ale pieţei muncii precum şi priorităţile strategice 

naţionale ale politicii de ocupare şi a stabilit nouă domenii de acţiune cu rezultatele lor 

aşteptate.  

Probleme principale ale pieţei muncii: 

 ponderea semnificativă a populaţiei ocupate în agricultură; 

 nivelul ridicat al şomajului de lungă durată şi al şomajului în rândul tinerilor; 

 insuficienţa fondurilor şi a măsurilor de stimulare fiscală, adresate atât 

angajatorilor cât şi angajaţilor, în domeniul formării profesionale continue; 

 mecanisme de stabilire a salariilor insuficient dezvoltate pentru a reflecta 

corespunzător productivitatea şi nivelul de calificare; 

 insuficienta monitorizare a impactului măsurilor active asupra grupurilor lor ţintă, 

necesară pentru planificarea politicilor în domeniul ocupării. 

Priorităţi strategice naţionale ale politicii de ocupare a forţei de muncă: 

 Promovarea adaptabilităţii forţei de muncă, a învăţării pe parcursul întregii vieţi şi 

a formării profesionale continue; 
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 Combaterea efectelor şomajului structural; 

 Promovarea coeziunii şi incluziunii sociale pentru grupurile vulnerabile (romi, 

tineri care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului, persoane cu 

handicap).  

Domenii principale de acţiune cu rezultate aşteptate: 

1. Consolidarea nivelului de ocupare a forţei de muncă, tinzând spre atingerea 

obiectivelor europene stabilite la Lisabona; 

2. Promovarea adaptabilităţii şi mobilităţii forţei de muncă; 

3. Îmbunătăţirea capacităţii de integrare pe piaţa muncii şi prelungirea vieţii active; 

4. Combaterea efectelor şomajului structural şi reducerea ratei şomajului; 

5. Reducerea ratei şomajului pentru grupurile vulnerabile; 

6. Asigurarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii; 

7. Consolidarea parteneriatului social; 

8. Creşterea eficienţei activităţii instituţiilor cu responsabilităţi pe piaţa muncii; 

9. Reducerea semnificativă a disparităţilor regionale în ceea ce priveşte ocuparea forţei 

de muncă. 

  Strategia pe termen scurt şi mediu pentru formare profesională continuă (FPC) 

2005 – 2010, a fost elaborată în scopul dezvoltării unui sistem transparent şi flexibil, care să 

asigure creşterea ocupabilităţii, adaptabilităţii şi mobilităţii forţei de muncă şi care să 

răspundă nevoilor companiilor privind forţa de muncă calificată. 

Strategia stabileşte două obiective strategice, realizate prin direcţii de acţiune specifice şi 

direcţii de acţiune transversale: 

 Obiectivul strategic 1: O participare crescută la FPC şi facilitarea accesului pentru 

toate categoriile de persoane din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii, cu 

următoarele direcţii de acţiune specifice:  

 Conştientizarea cu privire la beneficiile FPC pentru persoane, angajatori şi alţi factori 

interesaţi; creşterea investiţiilor publice şi private în FPC şi eficientizarea lor; 

dezvoltarea unui sistem de FPC flexibil şi transparent, bazat pe competenţe, integrat 

Cadrului Naţional al Calificărilor; îmbunătăţirea reţelei de informare, consiliere şi 

orientare profesională;asigurarea condiţiilor necesare pentru evaluarea/validarea şi 
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recunoaşterea experienţei şi învăţării anterioare, inclusiv a competenţelor dobândite în 

contexte de învăţare non-formale şi informale; 

 Obiectivul strategic 2: Creşterea calităţii şi eficienţei sistemului de FPC printr-un 

management orientat spre rezultate, cu următoarele direcţii de acţiune specifice: 

consolidarea structurilor instituţionale şi a parteneriatelor în FPC; implementarea 

mecanismelor de asigurare a calităţii;  

 Strategia integrată de dezvoltare a resurselor umane din perspectiva învăţării 

pe parcursul întregii vieţi 2009 – 2020 are ca obiectiv general îmbunătăţirea calităţii 

sistemelor de dezvoltare a resurselor umane care să conducă la un nivel înalt al calităţii vieţii 

şi o incluziune socială efectivă pentru toţi cetăţenii României, asigurând astfel resurse umane 

apte să utilizeze în cel mai bun mod posibil oportunitățile actuale şi viitoare de dezvoltare 

personală şi profesională, în vederea atingerii până în anul 2020 a nivelului mediu actual al 

ţărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile. 

Obiective specifice: 

 Înţelegerea mai bună a nevoilor reale şi direcţiilor de dezvoltare a resurselor 

umane; 

 Educaţie şi formare iniţială de calitate pentru toţi; 

 Stimularea creşterii cererii pentru dezvoltarea resurselor umane; 

 Ajustarea ofertei pentru dezvoltarea resurselor umane; 

 Valorificarea competenţelor şi potenţialului fiecăruia pe piaţa muncii. 

Ţinte strategice pentru anul 2020: 

 Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64) să crească de la 

aproximativ 59% în prezent la 62%; 

 Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă să crească de la aproximativ 

64% în prezent, la 66-67%; 

 Rata de participare a copiilor în vârstă de 4 ani la educaţie timpurie să fie de 

minim 90%; 

 Ponderea tinerilor de 15 ani care obţin rezultate scăzute privind alfabetizarea 

funcțională să fie de maxim 15%; 

 Părăsirea  prematură a sistemului de educaţie de către tineri, grupa de vârstă 

10 -24 de ani, să fie de minim 85%; 
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 Ponderea adulţilor din grupa de vârstă 30 -34 care au absolvit învățământul 

superior să fie de minim 45%; 

 Creșterea participării adulţilor, grupa de vârstă 25 – 64 ani, la educaţie şi 

formare până la nivelul minim 12%; 

 Cheltuielile publice pentru cercetare – dezvoltare –inovare în universităţi şi 

unităţi specializate se vor ridica la cel puţin 2% din PIB. 

 

Planul Naţional de Acţiune în domeniul Ocupării - PNAO 2006 are o abordare 

pragmatică a procesului de elaborare a politicilor privind piaţa muncii, cu un accent deosebit 

pe ameliorarea ocupării din mediul rural şi inserţia pe piaţa forţei de muncă a persoanelor de 

etnie romă. 

Măsurile de implementare a politicilor de ocupare au ca scop creşterea gradului de 

ocupare a forţei de muncă, prin îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii şi având ca 

rezultat consolidarea coeziunii sociale şi teritoriale în concordanţă cu liniile directoare 

integrate . 

      Astfel, cu scopul realizării unui impact efectiv al măsurilor preconizate şi pentru 

încurajarea modificării structurii economice din mediul rural şi multiplicarea oportunităţilor 

de angajare în sectorul de servicii, au fost stabilite, următoarele priorităţi generale:  

 Consolidarea capacităţilor instituţionale existente la nivel naţional regional şi local; 

 Ocuparea forţei de muncă din mediul rural; 

 Inserţia pe piaţa forţei de muncă a persoanelor de etnie romă; 

 Ameliorarea discrepanţelor zonale şi regionale şi utilizarea cât mai eficientă a fondurilor 

comunitare, în special a Fondului Social European. 

Din anul 2005, printr-o decizie a Consiliului privind liniile directoare ale politicilor de 

ocupare ale Statelor Membre, s-a stabilit ca nu se vor mai elabora Planuri Naţionale pentru 

Ocupare, ci Programe Naţionale de Reformă care să conţină politici şi măsuri orientate pe 

următoarele priorităţi: 

 atragerea şi reţinerea mai multor persoane pe piaţa muncii, creşterea ofertei de 

muncă şi modernizarea sistemelor de protecţie socială; 

 îmbunătăţirea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor; 
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 creşterea investiţiei în capitalul uman, obiectivul fiind ocuparea deplină, calitatea 

locurilor de muncă, productivitatea şi coeziunea socială. 

Programul Naţional de Reformă 2007-2010 a fost elaborat în baza Programului de 

Guvernare 2004-2008 care reprezintă cadrul naţional de implementare a politicilor sectoriale 

ce revin administraţiei centrale şi locale.  

Obiectivul Programului Naţional de Reformă pentru creşterea ocupării forţei de muncă (2007 

– 2010) este creşterea participării pe piaţa muncii şi promovarea calităţii ocupării forţei de 

muncă. 

Principalele priorităţi sunt: 

 asigurarea unei funcţionări a pieţei muncii favorabilă creării locurilor de muncă, 

reducerii fenomenului muncii nedeclarate şi a managementului adecvat al schimbării 

la nivelul întreprinderilor şi lucrătorilor; 

 îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile;  

 promovarea competitivităţii pe piaţa muncii, în special prin mai buna corelare dintre 

sistemul educaţional şi de formare şi cerinţele pieţei muncii 
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CAPITOLUL 4. CADRUL REGIONAL 
 

4.1. Aspecte geografice ale Regiunii Nord – Est 

 

 Regiunea Nord-Est este alcătuită din şase judeţe: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, 

Suceava, Vaslui şi se suprapune în cea mai mare parte provinciilor istorice Moldova şi 

Bucovina. În regiunea Nord-Est locuiesc aproximativ 17% din totalul populaţiei (3.703.283 

persoane la 1 ianuarie 2011 cf. POPULAŢIA ROMÂNIEI PE LOCALITĂŢI LA 1 

IANUARIE 2011). Regiunea are o suprafaţă de 15,46% (36.850 kmp) din suprafaţa totală a 

ţării (cifrele absolute sunt prezentate în tabelul 1). Cu aceasta structură, regiunea Nord-Est 

este cea mai mare dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale României. Aceasta aparţine 

Macroregiunii 2 România alături de regiunea Sud-est.  

 

Teritoriul regiunii dispune de importante resurse minerale şi substanţe utile (cărbune, 

turbă, ţiţei, gaze naturale, mangan, sulf, săruri de potasiu, roci de construcţie etc.). De 

asemenea se remarcă existenţa a numeroase izvoare cu ape minerale, precum şi ape 

carbogazoase. Regiunea se caracterizează printr-un potenţial hidroenergetic însemnat. Munţii 

adăpostesc o floră şi o faună bogată.   
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Judeţul Bacău are o suprafaţă de 6621 kmp. Şi ocupă 2,8% din teritoriul României. Judeţul 

avea în 2007 un număr de 85 comune şi 491 sate, 8 oraşe din care 3 municipii. Din punct de 

vedere geografic este situat în jumătatea estică a ţării în bazinul mijlociu al Siretului şi 

Trotuşului. Amplasarea sa a contribuit la dezvoltarea zonei beneficiind de avantajele 

drumului european ce-l traversează. Staţiunea turistică Slănic Moldova este renumită datorită 

apelor curative bogate în săruri. În oraşul de reşedinţă, Bacău, se concentrează o gamă 

diversificată de întreprinderi din sectorul industrial, infrastructura afacerilor, servicii bancare, 

precum şi instituţii de învăţământ de stat şi particulare. Din punct de vedere al numărului de 

locuitori, judeţul Bacău ocupă locul şase şi tot pe locul şase se situează ca putere economică, 

realizând 4,2% din producţia industrială naţională. 

 

Judeţul Botoşani are o suprafaţă de 4986 kmp şi ocupă 2,1% din suprafaţa României. Este 

situat în extremitatea de nord est a României la graniţa cu Ucraina şi Moldova, între cursurile 

superioare ale râurilor Siret la vest şi Prut la est. Judeţul are un număr de 71 comune şi 333 

sate, 7 oraşe din care două (Botoşani şi Dorohoi) au statutul de municipiu. Sub aspect cultural 

judeţul este recunoscut mai ales prin geniile pe care le-a dat culturii Româneşti: Mihai 

Eminescu, George Enescu şi Nicolae Iorga. 

 

Judeţul Iaşi are o suprafaţă totală de 5476 kmp şi reprezintă 2,3% din suprafaţa României. 

Cu o populaţie de 821.952 locuitori judeţul Iaşi se situa pe locul doi în România la 1 Ianuarie  

2011. Judeţul este situat în partea central-estică a Moldovei, în bazinele mijlocii ale râurilor 

Prut şi Siret şi cuprinde 4 oraşe, respectiv 95 comune şi 429 sate.   

Oraşul Iaşi, denumit şi capitala Moldovei istorice, este cel mai mare oraş din regiune 

(cu cca. 8,21% din populaţia acesteia – 304.043
4
) şi este cunoscut în ţară ca un important 

centru universitar. Tot aici, este dezvoltat un important nucleu de cercetare-dezvoltare, 

orientat spre sectorul industrial, reprezentat în majoritatea ramurilor sale. În Iaşi se află cel 

mai mare lăcaş de cult ortodox din România – Mitropolia Moldovei şi Bucovinei recunoscută 

în principal pentru Pelerinajul anual la Moaştele Sfintei Parascheva din 14 Octombrie.    

                                                 
4
 1 Ianuarie 2011. Populația oraşului este în scădere dacă ținem cont că în 2007 reprezenta 9% din populația 

regiunii având peste 315.000 locuitori.   
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Judeţul Neamţ este situat în partea central nordică a Moldovei, în bazinele râurilor Bistriţa, 

Siret şi Moldova. Cu o suprafaţă de 5896 kmp acesta deţine 2,5% din suprafaţa României 

având în structura sa 5 oraşe, 78 comune şi 347 sate. Oraşul de reşedinţă de judeţ, Piatra-

Neamţ, este atestat istoric din anul 1392 sub numele de Piatra lui Crăciun. Acesta e situat în 

apropierea masivului Ceahlău şi reprezintă nu doar o răscruce de drumuri turistice ci şi un 

important obiectiv industrial şi turistic, el deţinând importante monumente istorice şi de 

arhitectură. 

 

Judeţul Suceava este situat în partea de nord a Moldovei, în bazinele superioare ale râurilor 

Siret şi Bistriţa. Cu o suprafaţă de 8553 kmp Suceava deţine 3,6% din suprafaţa României 

ocupând locul doi în ţară la acest capitol. Pe teritoriul Sucevei se găsesc 16 oraşe (5 

municipii) şi 98 comune cu 379 sate. Pe teritoriul acestuia sunt situate bisericile şi mănăstirile 

din Bucovina, incluse pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Oraşul Suceava a fost 

avantajat de faptul ca aici a funcţionat principala vamă a ţării ce deţinea rolul de depozit. Prin 

acesta oraşul avea privilegiul de a fi un mijlocitor pentru comerţul cu produse orientale atât 

către Polonia cât şi Ungaria. 

 

Judeţul Vaslui are o suprafaţă de 5318 kmp şi reprezintă 2,2% din suprafaţa României. În 

structura judeţului sunt incluse 5 oraşe, din care 3 municipii, 81 comune şi 449 sate. Acesta 

este situat în partea de est a României, pe cursul mijlociu al râului Bârlad. Judeţul are un 

important potenţial agricol. Bogăţia naturală care face faima acestor locuri o reprezintă viile 

(în principal podgoriile de la Huşi).  
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4.2 Profilul demografic al Regiunii 

 

Conform lucrării „POPULAŢIA ROMÂNIEI PE LOCALITĂŢI LA 1 IANUARIE 

2011”, populaţia stabilă totală a Regiunii Nord-Est în anul 2010 a fost de 3.703.283 locuitori, 

reprezentând 17.29% din cea înregistrată la nivel naţional.  

 

Unitate 

teritorială 

Suprafaţă 

totală (kmp) 

Populaţia stabilă 

(1 Ianuarie 2009) 

Populaţia stabilă 

(1 Ianuarie 2011) 

Bacău 6.621 718.165 713.791 

Botoşani 4.986 451.193 446.456 

Iaşi 5.476 823.388 821.952 

Neamţ 5.896 564.471 562.231 

Suceava 8.553 707.588 709.452 

Vaslui 5.318 452.816 449.401 

Total 

Regiune 
36.850 3.717.621 3.703.283 

Tabel 4.1. Unităţile administrativ teritoriale din regiunea Nord - est şi populaţia 

acestora. 

 

În ciuda sporului natural pozitiv înregistrat până în 2007, populaţia regională s-a 

diminuat substanţial  faţă de 2002 dacă luăm în considerare că populaţia regiunii este de 

3.703.283 persoane la începutul anului 2011, faţă de 3.743.950 persoane în 2002. Cauzele 

scăderii nu sunt însă de natură exclusiv demografică (natalitate, mortalitate, etc.). Explicaţia 

principală este aceea că sporul natural pozitiv este depăşit de emigraţia externă (temporară 

sau permanentă) şi internă (spre alte regiuni) a populaţiei.  

Oficial, în 2007 în România au fost înregistraţi 8.830 emigranţi, iar în regiunea Nord 

Est 1.522. Aceste rezultate sunt elaborate pe baza unor înregistrări oficiale şi nu ţin cont, în 

mod evident, de migraţia sezonieră, cel mai adesea ilegală până la intrarea României în 

Uniunea Europeană în 2007. Totodată, dacă plecarea nu este raportată instituţiilor abilitate, o 
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persoană figurează ca fiind rezident în România, producând astfel o distorsiune puternică a 

înregistrărilor statistice oficiale.     

 

Anul 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

România 8.154 10.673 13.082 10.938 14.197 8.830 

Nord Est 1.140 1.495 1.853 1.852 2.556 1522 

Tabel 4.2. Numărul de emigranţi pe total ţară şi în regiunea de dezvoltare Nord Est. 

 

 

Grafic 4.1. „Câţi locuitori din comuna dvs. lucrează în străinătate?”. 

 

Cifrele oficiale sunt contrazise de rezultatele unui chestionar aplicat în localităţi rurale  

şi urbane din regiune. Printre alte întrebări chestionarul a inclus şi întrebarea „Câţi locuitori 

din localitatea dvs. lucrează în străinătate?”. La această întrebare dintr-un total de 249 unităţi 

administrativ teritoriale care au răspuns la chestionar se poate constata că 59 localităţi au 

peste 500 locuitori plecaţi în străinătate iar 47 localităţi au între 300 şi 500 locuitori plecaţi. 

Însumând numărul persoanelor plecate din ţară din localităţile în care cifra exactă este 

cunoscută obţinem totalul de 64.353 persoane adică 1,72% din populaţia regiunii.  
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Menţionăm însă că această cifra ar putea fi doar o slabă aproximare dacă ne gândim 

că în calcul au fost incluse localităţi rurale şi oraşe mici însumând aproximativ 36% din 

populaţia regiunii.   

Din cele şase judeţe ale regiunii, cei mai mulţi locuitori sunt concentraţi în Iaşi (cca. 

22% din populaţia regiunii), iar cei mai puţini în Vaslui (cca. 12%). 

Populaţia regiunii este concentrată în 45 centre urbane, 497 comune şi 2413 sate. În 

2011 43% din populaţia regiunii locuia în mediul urban şi 57% în rural. La nivel regional, 

judeţele cu cea mai mare pondere a populaţiei rurale sunt Neamţ (61.8%) şi Vaslui (58.8%) 

iar cu cea mai mică pondere Iaşi (52.3%) şi Bacău (54.3%). 

Evoluţia ponderii populaţiei între cele două medii de rezidenţă (urban-rural) pune în 

lumină două tendinţe înregistrate în regiune: o tendinţă de descreştere a ponderii populaţiei 

urbane până în 2003 (de la 44,13 în 1998 la 40,77%) explicată în principal ca fiind datorată 

migraţiei ce a avut loc spre zona rurală în anii ’90, efect al procesului de restructurare 

industrială din aceasta perioadă urmată de o uşoară creştere în 2004 (la 43,58%) datorată în 

cea mai mare parte faptului că în 2003 un număr relativ ridicat de comune (în special în 

Judeţul Suceava) au fost declarate oraşe. 

Structura pe vârste a populaţiei din regiune indică riscul demografic de îmbătrânire a 

populaţiei şi de creare a unei presiuni asupra bugetului de pensii datorat decalajului între 

numărul pensionarilor şi al contribuabililor.  

Rata de substituire este un indicator care se calculează prin împărţirea populaţiei din 

grupa de vârsta de 15-24 ani cu populaţia din grupa de vârsta de 50-59 ani şi indică presiunea 

demografică care va fi exercitată pe piaţa muncii de tinerii care vor intra în rândul populaţiei.  

 Pentru Regiunea Nord-Est la nivelul anului 2009, aceasta rata este supraunitară (1.22), 

aceasta însemnând că populaţia care va intra pe piaţa muncii este mai numeroasă decât cea cu 

vârstă de pensionare. Aceasta presiune este mai pronunţată în judeţele Neamţ şi Bacău unde 

ratele de substituire sunt de 1.12 respectiv 1,14 şi mai puţin pronunţată în judeţul Iaşi (1,29). 
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Grafic 4.2. Structura pe categorii de vârste şi evoluţia demografică în funcţie de judeţe 

(2007). 

 

 

Grafic 4.3. Structura pe categorii de vârste şi evoluţia demografică în regiunea Nord – 

est. Date pentru 2008, 1 Iulie.  

Sursă: Anuarul Statistic al României 2007. 

 

Structura pe sexe a populaţiei la nivel global, pe regiune, evidenţiază o repartizare 

echilibrată a acesteia în Regiunea Nord-Est. Astfel la 1 Ianuarie 2011 49.3% din populaţia 

totală a regiunii erau bărbaţi, iar 50.7% femei. 
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Conform datelor înregistrate în ultimul recensământ (2002), distribuţia pe etnii a 

populaţiei la nivelul regiunii reflectă faptul ca în Regiunea NE românii deţin o majoritate 

absolută (97.89% din total populaţie) fiind urmaţi la mare distanţă de populaţia romă (1.22% 

din total populaţie). Vizavi de etnia roma care reprezintă, la nivel naţional, un grup supus 

riscurilor de excluziune socială în regiune, ca şi la nivel naţional se constată o subevaluare a 

cifrelor oficiale.  

Într-un chestionar adresat structurilor administrativ teritoriale din regiunea Nord – est 

şi la care au răspuns 249 entităţi (aferente a 36% din populaţia regiunii, cum arătam mai sus) 

am solicitat instituţiilor abilitate să ne indice cifra reală şi cea oficială (conform 

recensământului) în ceea ce priveşte acest grup etnic. În cadrul entităţilor administrative care 

au răspuns la întrebare a fost înregistrat un număr oficial de 19.715 persoane de etnie romă 

iar cifra reală declarată este de 2,62 ori mai mare, adică 51,733 persoane aparţinând acestui 

grup. Chiar dacă cifrele în sine ar putea fi lipsite de precizie şi aproximative, totuşi ele pun în 

evidenţă un fenomen de marginalizare destul de accentuat în regiune fapt ce i-a „forţat” pe 

etnicii romi să-şi declare greşit etnia. Cel mai accentuat fenomen de acest tip are loc în 

judeţul Botoşani unde cifra reală este de 4,41 ori mai mare decât cea oficială şi cel mai puţin 

vizibil în Neamţ, unde diferenţa este de numai 1,57.   

Din perspectivă regională identificarea cifrelor exacte ale grupurilor supuse riscurilor 

sociale este necesară mai ales pentru conceperea politicilor de incluziune socială. Un alt 

aspect şi cel mai important am putea spune al dezvoltării regionale este ocuparea sau 

structura populaţiei ocupate din regiune. Proiecţiile demografice ale regiunii Nord – est arată 

clar că populaţia acesteia urmează trendul numeric descrescător de la nivel naţional.   

Prognozele oferite de INCSMPS
5
 (Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în 

domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale) arată că în perioada următoare cererea de locuri de 

muncă va fi tot mai accentuată. 

  Un fenomen colateral acestuia este migraţia externă temporară a tinerilor aflaţi în 

căutarea unui loc de muncă. Putem considera caracteristic pentru Regiunea NE aspecte de 

tipul celor ce urmează: proporţie ridicată a populaţiei care trăieşte în mediul rural şi rata de 

substituire supraunitară, ceea ce indică pentru perioada următoare, o presiune crescută pe 

piaţa muncii a tinerilor absolvenţi. În 2009, această criză este accentuată de criza economică 

                                                 
5
 Studiile privind Piața Muncii realizate in programul PHARE TVET 2002.  
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globală care a diminuat numărul de locuri de muncă şi de „întoarcerea în ţară” a multor 

persoane care lucrau anterior în ţările occidentale afectate şi ele de criza globală.  

 

 

Grafic 4.4. Structura pe vârste în funcţie de mediile rural şi rural în judeţele regiunii 

Nord – Est. Cifrele din grafic se referă doar la mediul rural.  

 

Graficul 4.4. indică o natalitate mai crescută în mediul rural dacă luăm în considerare 

că în oricare dintre judeţele regiunii populaţia de 0 – 14 ani din rural are o proporţie de cel 

puţin 61,76%. Dacă vom corela aceste cifre cu rata scăzută a persoanelor salariate din mediul 

rural, cu accesul scăzut la educaţie al acestora sau cu accesul scăzut al persoanelor din mediul 

rural la instituţiile de învăţământ liceal şi universitar ne dăm seama că un elemente care la 

prima vedere pare un avantaj al regiunii Nord – est (proporţia mare de tineri în structura 

populaţiei) poate deveni, pe termen lung, un risc. Tocmai de aceea evoluţia ulterioară a 

regiunii trebuie să ia în considerare aceste aspecte, posibile riscuri.    

Agenda Comunelor 2008 prezintă vizavi de mediul rural o serie de tendinţe valabile şi 

în regiunea Nord - Est. Astfel, în documentul menţionat se arată că economia rurală este 

dependentă de sectorul primar şi foarte puţin deschisă sectoarelor secundar şi terţiar. Mai bine 

de două treimi din populaţia rurală este ocupată în agricultură, însă numărul angajaţilor este 

infim, cca 150.000. Dacă luăm în considerare şi faptul că suprafaţa medie a unei exploataţii 

agricole în România este de 3,37 de ha, rezultă că în mediul rural productivitatea muncii se 
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situează la niveluri foarte scăzute faţă de cel urban
6
. Corelând lipsa productivităţii cu lipsa 

resurselor (financiare, etc.) dar şi cu numărul mare de copii şi vârstnici (vezi graficul 4.3.) din 

rural putem încă o dată confirma riscurile sociale existente în mediul rural.  

 

4.3. Analiza economică la nivel regional 

 

În descrierea mediului economic al regiunii Nord-Est un indicator important îl 

reprezintă Produsul Intern Brut Regional (PIBR), respectiv raportul în care cele trei sectoare 

mari economice (agricultura, industria şi serviciile) contribuie la realizarea acestuia. Per total 

PIBR regiunii a crescut de la 18930,9 milioane lei preţuri curente în 2002 la 384429,9 în 

2006 cf. Anuarului Statistic al României 2008.  

La nivelul anului 2008, raportul PIB pe locuitor în Nord - est faţă de media naţională 

este de 0,675, fiind cel mai mic indice de disparitate regională din ţară (Sud Muntenia - 

0,821; Sud est - 0,841; Bucureşti - 2,063).    

La nivelul anului 2006 (pentru care există ultimele statistici furnizate de INS), 

serviciile şi-au adus cea mai mare contribuţie la formarea PIBR cu 59.31%, urmate de 

industrie cu 24.04%, si agricultura cu 16.64%. În servicii aportul este asigurat în principal de 

serviciile publice (sănătate, învăţământ, administraţie publică), tranzacţii imobiliare, 

transport-comunicaţii, comerţ si construcţii. 

Conform datelor Comisiei Naţionale de Prognoză între anii 2005 şi 2008 în regiunea 

de dezvoltare Nord-est s-a produs o creştere constantă a PIBR general ajungându-se de la 

2,2% în 2005 faţă de 2004 până la o creştere substanţială de 6,4% în 2008 faţă de 2007.  

După cum se poate observa în tabelul 3 agricultura a evoluat de la cifre negative spre 

creşteri relativ mici (o descreştere de -15% în 2005 faţă de 2004 la 3,5 în 2008 faţă de 2007).  

 

 

 

                                                 
6
 Comuna medie din România are între 3.500 şi 4.000 de locuitori, din care 23% peste 60 de ani (faţă de 16% în 

mediul urban), iar 25% sub 18 ani. Sporul natural este negativ, atingând valoarea de -3,7/1000 de locuitori. 

Numărul mediu de membri ai unei gospodării rurale este de trei persoane. Comuna are câte 3-4 sate 

componente, cu distanţa medie de 7 km între cele mai îndepărtate dintre ele. Suprafaţa medie este cuprinsă între 

6.000 şi 7.000 de ha, din care peste 90% în extravilan (Agenda Comunelor 2008). 
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PIB total /  

Anul  

2005 2006 2007 2008 

Total economie 4,1 7 6,5 6,3 

Nord - Est 2,2 5,6 6,6 6,4 

PIB Industrie / 

Total Economie 
2,5 6,4 4,8 5,2 

Nord Est           -1,4 2 4,5 5,7 

PIB agricultură 

/ Total 

economie 

          -13,9 0,5 3 3,2 

Nord Est -15 0,1 3,2 3,5 

PIB construcţii 

/ Total 

economie 

9,9 15,2 14,6 11 

Nord Est 10,2 16 15,5 12 

PIB servicii / 

total economie 
8,1 6,8 6,7 6,5 

Nord Est 9 6,5 7 6,5 

Tabel 4.3. Evoluţia procentuală a PIBR în regiunea Nord – Est (Comisia Naţională de 

Prognoză). 

 

Dacă din punct de vedere structural ponderea industriei în PIRB are o valoare 

apropiată de cea înregistrată în Statele Membre UE, în cazul agriculturii ponderea este încă 

mare în detrimentul serviciilor unde nivelul ar trebui să fie în jurul a 65% din PIBR.  

Totodată, deşi agricultura are o contribuţie redusă în formarea PIBR, în acest sector 

activează peste jumătate din populaţia ocupată regională, ceea ce indică gradul scăzut de 

productivitate în domeniu precum şi practicarea unei forme de agricultură de subzistenţă.  

În domeniul serviciilor, se constată o creştere în domeniile construcţii şi tranzacţii 

imobiliare, în timp ce în sectorul comercial are loc o scădere continuă.  
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România Nord - est 

Contribuţia 

PIBR la 

PIB-ul 

României 

Agricultura, vânătoare  

şi silvicultură 
23966,3 4208,7 17,56 

Pescuit si piscicultura 25,9 4,0 15,44 

Industrie 101148,0 9377,3 9,27 

Construcţii 37923,8 4029,3 10,62 

Comerţ 43026,0 4599,6 10,69 

Hoteluri si restaurante 7817,3 825,3 10,56 

Transport, depozitare si comunicaţii  43532,5 4043,3 9,29 

Intermedieri financiare 7923,1 553,3 6,98 

Tranzacţii imobiliare si alte servicii 

prestate in principal 

întreprinderilor 

61043,2 6914,3 11,33 

Administraţie publică şi apărare 19567,1 2377,9 12,15 

Învăţământ 12079,1 2172,4 17,98 

Sănătate şi asistenţă sociala 10304,0 1587,1 15,40 

Valoare adăugată bruta regionala 

(VABR) 
368356,3 

 

40692,5 11,05 

Impozite pe produs 
48028,1 5305,7 11,05 

Taxe vamale 
1210,2 133,7 11,05 

Subvenții pe produs 
-1587,8 -141,8 8,93 

Produs intern brut total 

416006,8 

 

45990,1 

 11,06 

Produs intern brut pe locuitor 

(RON) 
19315,4 12340,9 63,89 

Tabel 4.4. Participarea la constituirea produsului intern brut pe domenii de activitate in 

2007 (milioane RON preturi curente conform metodologiei SEC 1995).  

Sursă: Anuarul Statistic al României 2010 (Repere economice şi sociale regionale: Statistică 

teritorială).   
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Toate aceste cifre sunt debalansate de criza economică ce s-a resimţit începând cu 

partea a doua a anului 2008. Impactul real al acestui fenomen va putea fi estimat abia în 2010 

când vor fi disponibile date actualizate pentru 2009.    

Economia regională contribuia, la nivelul anului 2007, în proporţie de aproape 12% la 

formarea produsului intern brut naţional. Analizând aportul adus de regiune pe fiecare ramură 

se constată o contribuţie ridicată a agriculturii, de 17,6%, a serviciilor publice în sănătate şi 

învăţământ, de 15,6% şi respectiv 18% la constituirea cifrelor PIB pe domenii. În schimb, 

toate celelalte domenii de activitate din regiune  au participări puţin sub media naţională.  

Dacă preluăm estimările realizate de Comisia Naţională de Prognoză conform cărora 

pentru perioada în 2012 contribuţiile la structura PIB-lui regiunii NE pentru cele patru 

sectoare mari ale economiei vor avea ponderi în jurul valorilor de 16% pentru industrie, 11% 

pentru agricultura, 14 pentru construcţii şi 59% pentru servicii, putem configura anumite 

acţiuni pe care regiunea în ansamblul ei ar trebui să le realizeze din perspectiva dezvoltării 

capitalului uman şi a resurselor umane. In termeni reali se estimează ca pentru perioada 2007-

2012 ritmul mediu anual de creştere în agricultură este mai scăzut, în jurul valorii de 2%, în 

industrie 3% şi în servicii mai ridicat la aproximativ 6%. În interiorul sectorului servicii, se 

estimează ca în cazul construcţiilor acestea vor creşte cu 15%, comerţul cu 1% iar în ramura 

hoteluri-restaurante cu 2%. În cifre absolute avem următoarele evoluţii estimate: 

- Industrie – 8863,3 mil. lei estimare pentru 2009 şi 10514,5 în 2012, creştere 

estimată de 18,6%.  

- Agricultură – 5900,1 mil. lei estimare pentru 2009 şi 6980 în 2012, creştere 

estimată de 18,3%.  

- Construcţii –6497,5 mil. lei estimare pentru 2009 şi 8980,6 în 2012, creştere 

estimată de 38,2%. 

- Servicii –29944,8 mil. lei estimare pentru 2009 şi 34809,6 în 2012, creştere 

estimată de 26%. 

Menţionăm că aceste prognoze sunt deja debalansate de criza economică globală, 

suferind anumite transformări faţă de estimările făcute de Comisia Naţională de Prognoză.  
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Număr unităţi /  

Activităţi (secţiuni CAEN) regiune NE 

56.199
7
 

Industrie extractivă  108 

Industrie prelucrătoare  7735 

Energie electrica si termica, gaze si apa  88 

Construcţii  4796 

Comerţ, reparaţii auto si bunuri  26610 

Hoteluri si restaurante  2626 

Transport, depozitare si comunicaţii  4036 

Tranzacţii imobiliare, închirieri, servicii  7608 

Învăţământ  266 

Sănătate si asistenta sociala  1005 

Servicii colective, sociale si personale  1321 

Tabel 4.4. Repartizarea numărului de unităţi locale active pe sectoare de activitate în 2007 şi 

ponderi unităţi pe total sector.  

Sursă: Anuarul Naţional de Statistică al României 

 

Întreprinderile mici şi mijlocii constituie un segment important al economiei regiunii, 

absorbind, la nivelul anului 2006, o mare parte din numărul total al salariaţilor care activează 

în firme (49%). Dacă se ţine cont şi de cei ce activează în microîntreprinderi, se obţine o 

pondere totală de 72,4%. 

Aşadar în 2007, 14% dintre firme activau în domeniul industrial şi energetic, 8,5% în 

construcţii, 47% în comerţ şi reparaţii auto, 7% în transporturi şi depozitare, 3,6% în 

domeniul hoteluri şi restaurante şi 13,5% în domeniul imobiliare.   

                                                 
7
 Din numărul total de firme 49.043 au maxim 9 angajați (acestea reprezintă 87,26% din totalul firmelor şi au 

realizat 21,93% din cifra de afaceri totală a regiunii şi au avut o productivitate de 107 milioane lei per angajat în 

2007). 5.798 au între 10 şi 50 angajați (acestea reprezintă 10,31% din totalul firmelor şi au realizat 30,6% din 

cifra de afaceri totală a regiunii şi au avut o productivitate de 147 milioane lei per angajat în 2007), 1.148 au 

între 50 şi 249 angajați (acestea reprezintă 2,04% din totalul firmelor şi au realizat 26,19% din cifra de afaceri 

totală a regiunii şi au avut o productivitate de 127 milioane lei per angajat în 2007) şi 210 firme au peste 250 

angajați (acestea reprezintă 0,37% din totalul firmelor şi au realizat 21,29% din cifra de afaceri totală a regiunii 

şi au avut o productivitate de 102 milioane lei per angajat în 2007). 
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Dacă tendinţa iniţială a fost aceea de creştere accentuată a numărului de firme 

ajungându-se la cifre record de genul 23.210 firme create în 2005 sau 18.218 în 2006. 

Tendinţa actuală, prezentă la nivel naţional, este aceea de lichidare sau suspendare a 

activităţilor firmelor datorită sistemului de impozitare forfetar instituit în 2009.    

*** 

Principala concluzie ce se desprinde din analiza regională şi din tentativa de prognoză 

economică este că, în Regiunea NE dar şi în România, trebuie întreprinse acţiuni prin care sa 

se asigure o creştere durabilă a ocupării forţei de munca în sectoarele “locomotivă” pentru 

economie. Dar care sunt aceste sectoare? 

- De exemplu, sectorul „Comerţ, reparaţii auto, bunuri personale şi casnice” reprezintă 

aproape jumătate din cifra de afaceri a regiunii (26.104 din totalul de 56,108 milioane 

RON (46%)). Cifrele se referă la anul 2007. 

o 90% dintre firmele care realizează acest aport au sub 9 angajaţi. 

o În Uniunea Europeană acest sector este acoperit în mod tradiţional de 

cooperaţii şi de firmele ale economiei sociale. Din păcate în regiunea Nord – 

est cele mai multe astfel de firme activează în domeniul comercial.  

o Acest sector de economie reuşeşte, cel mai bine, să realizeze incluziunea pe 

piaţa muncii a persoanelor excluse sau supuse riscului de excluziune socială. 

o Considerăm aşadar că, pentru eficientizarea acestui sector trebuie ca în 

regiune să fie depuse mai multe proiecte pe axa 6, DMI 6.1. „Economia 

Socială” dedicate dezvoltării acestuia sector şi realizării incluziunii sociale 

prin muncă.   

- „Industria prelucrătoare”, realizează o cifră de afaceri de doar 14.643 milioane RON 

(26%) în condiţiile în care 70% dintre firmele din acest domeniu au sub 10 angajaţi. 

o Aceste cifre indică o lipsă a eficienţei acestui sector, care în mod tradiţional se 

bucură de o rată a productivităţii şi de o eficienţă crescute. 

o Considerăm acest aspect drept un simptom clar ce indică nevoia de calificare 

şi instruire, de profesionalizare a angajaţilor, nevoie pe care firmele şi-ar 

putea-o suplini prin accesarea de fonduri structurale.  

o În acest sens considerăm că o prioritate a regiunii trebuie să fie încurajarea 

firmelor pentru a depune proiecte pe apelurile de propuneri ale axelor 
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prioritare 2 şi 3, „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” şi 

„Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”. 

o În acest cadrul poate fi şi ar trebui încurajată, ca şi prioritate regională, 

dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale sau a competenţelor antreprenorilor 

pentru a deveni mai eficienţi în ceea ce fac. 

o Crearea unui sector economic mai flexibil şi mai adaptabil bazat pe 

competitivitate este un demers ce trebuie realizat prin instrumentele oferite de 

POS DRU sau POS CEE.   

- O altă prioritate regională ar trebui să fie dezvoltarea şi eficientizarea agriculturii, 

lucru deja început dacă ne gândim că sectorul agricol a început deja depăşirea 

stadiului „agriculturii de subzistenţă”. 

 

4. 5. PIAŢA MUNCII 

 

4.5.1 Analiza structurală a pieţei muncii 

 

  Analizând principalii indicatori ai ocupării, pentru perioada 2005 – 2008, se observă 

următoarele: în anul 2006 se înregistrează cele mai multe persoane active la nivel naţional şi 

cele mai puţine la nivel regional; situaţia se îmbunătăţeşte în 2007 la nivelul regiunii când se 

constată o creştere a numărului de persoane active spre deosebire de scăderea acestora la 

nivel naţional; rata de activitate la nivel regional este superioară celei de la nivel naţional, cel 

mai mare decalaj fiind de 3,1 pp în 2005 şi 1,8 pp în 2007; numărul cel mai mare de persoane 

ocupate se înregistrează în 2007 atât la nivel naţional cât şi regional; în ultimul an al 

perioadei analizate, rata  de ocupare  (15-64 ani) la nivel regional este superioară celei de la 

nivel naţional cu 1,3 pp; pentru anul 2007, rata şomajului BIM ani la nivel regional este mai 

mică decât cea de la nivel naţional cu 1,4 pp. În 2008, se remarcă cea mai mică rată a 

şomajului faţă de anii precedenţi atât la nivel naţional cât şi regional. 
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Tabel 4.5.1 Principalii indicatori ai ocupării populaţiei în perioada (2005 – 2008) la nivel 

naţional comparativ cu regiunea de NE  

           An  

Indicator              

2005 2006 2007 2008 

 

Naţional 
Regiunea 

Nord Est 
Naţional 

Regiunea 

Nord Est 
Naţional 

Regiunea 

Nord Est 
Naţional 

Regiunea 

Nord Est 

Populaţia 

activă (15 ani 

şi peste)   

(mii 

persoane) 

9851 
 

1790 10041 1757   9994       1785  9944       1319  

Rata de 

activitate 

(15-64 ani) 

(%) 

62,4 65,5 63,7 64,2 63,0 64,8 62,9 63,6 

Populaţia 

ocupată  

(mii 

persoane) 

 

9147 1688 9313 1653 9353 1696 9369 1674 

Rata de 

ocupare (15-

64 ani) (%) 

57,7 61,5 58,8 60,1 58,8 61,3 59,00 60,5 

Rata 

şomajului 

BIM (15 ani 

si peste) (%) 

7,2 5,7 7,3 5,9 6,4 5,0 5,8 4,5 

Sursa: INS, AMIGO 

NOTĂ: 

1) Şomajul după metodologia Biroului Internaţional al Muncii (BIM) 

2) Rata şomajului - calculată în raport cu totalul populaţiei active de peste 15 ani  

3) Rata de activitate şi rata de de ocupare - calculate faţă de populaţia în vârstă de muncă (15 - 64 ani). 

 
 

Conform estimărilor Comisiei Naţionale de Statistică, începând cu anul 2011, atât la nivel 

naţional cât şi regional se vor înregistra creşteri ale numărului de persoane ocupate.  

La nivelul regiunii de nord est, cele mai mari creşteri ale populaţiei ocupate civile faţă de 

anul precedent sunt prognozate în judeţul Bacău, în 2014. 
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Tabel 4.5.2 Populaţia ocupată civilă prognozată la sfârşitul anului în regiunea de NE (mii 

persoane) 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 

economie 

8410,7 8411,0 8578,0 8708,0 8845,0 8995,0 

NORD  

EST 

1208,2 1197,3 1208,1 1220,0 1229,7 1240,8 

Bacău 213,9 211,3 213,2 217,4 216,2 217,6 

Botoşani 145,7 144,1 145,3 146,3 147,3 148,6 

Iaşi 286,3 284,9 287,7 291,2 293,4 296,4 

Neamţ 188,3 186,8 188,5 190,4 191,8 193,3 

Suceava 234,0 232,3 234,1 236,1 238,2 240,6 

Vaslui 140,0 137,9 139,3 141,2 142,8 144,4 
Sursa: Comisia Naţională de Prognoză (iunie 2011) 

 

Comparativ cu celelalte regiuni ale ţării, în regiunea de nord est se vor înregistra cele 

mai mari creşteri ale populaţiei ocupate civile între anii 2011 şi 2012. În general, se remarcă 

un trend crescător în toate regiunile ţării începând cu anul 2011. 

 

Tabel 4.5.3 Populaţia ocupată civilă prognozată la sfârşitul anului pe regiuni ( mii persoane)  

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 

economie 

8410,7 8411 8578 85208 8845 8995 

Nord - 

Est 

1208,2 1197 1208 1220 1230 1241 

Sud –Est 1011,1 1006 1018 1030 1039 1049 

Sud 1159,9 1151 1162 1173 1184 1197 

Sud- Vest  836,1 828 835  844 854 866  

Vest 816,8 810 822 832 844 857 

Nord - 

Vest 
1156,5 1152 1169 1182 1197 1215 

Centru 1001,8 999 1012 1022 1033  1045 

Bucureşti 

- Ilfov 
1220,3 1268 1351 11406 1464 1525  

Sursa: Comisia Naţională de Prognoză (iunie 2011) 

 

 În ceea ce priveşte ocuparea la nivel naţional, în perioada 2005 - 2009, aceasta a 

crescut de la 57, 7 % în 2005 la 58,6 % în 2009. Rata de ocupare la nivel  naţional a crescut 
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mai mult în rândul populaţiei masculine, decât  în rândul populaţiei feminine,  astfel încât,  la 

finalul anului 2008, decalajul procentual între ratele de ocupare ale celor două sexe era de 

13,2  puncte procentuale  (65,7% pentru bărbaţi, faţă de 52,5% pentru femei).  

La nivel regional, în intervalul de timp analizat, se constată o scădere a ratei ocupării de la 

61,5 în 2005 la 60,6 în 2009. În acelaşi timp însă, observăm că rata ocupării la nivel regional 

este  mai crescută decât cea de la nivel naţional pe parcursul întregii perioade analizate (2,5 

pp în 2007). Cel mai mare decalaj procentual între cele două sexe, la nivelul regiunii de nord 

est, este de 7,9 puncte procentual în 2009 (64,5% pentru bărbaţi, faţă de 56,6% pentru femei).  

 

Tabel 4.5.4 Rata de ocupare pe sexe şi  vârstă la nivel regional şi naţional       

               Anul  

 

 Vârstă   

2005 2006 2007 2008       2009 

N
a
ti

o
n

a
l 

N
E

 

N
a
ti

o
n

a
l 

N
E

 

N
a
ti

o
n

a
l 

N
E

 

N
a
ti

o
n

a
l 

N
E

 

N
a
ti

o
n

a
l 

N
E

 

15-64 

total 57,7 61,5 58,8 60,1 58,8 61,3 59,0 60,5 58,6 60,6 

M 63,9 64,0 64,7 62,0 64,8 63,3 65,7 63,7 65,2 64,5 

F 51,5 59,0 53,0 58,0 52,8 59,1 52,5 57,1 52,0 56,6 

 

 

             Datele din tabelul următor reflectă diferenţe clare ale ratei ocupării pe medii de 

rezidenţă: atât la nivel naţional cât şi la nivel regional, cele mai înalte valori se înregistrează 

în mediul rural. În 2005 se observă decalajul procentual cel mai mare între ratele de ocupare 

pe medii de rezidenţă: la nivel naţional de 6,6 puncte procentuale (61,6% în mediul rural faţă 

de 55,0% în mediul urban) iar la nivel regional de 16,0 puncte procentuale (69,2% în mediul 

rural faţă de 53, 2% în mediul urban). Diferenţele se reduc în 2006 dar se accentuează din 

nou în anii următori atât la nivel naţional cât şi la nivel regional. 
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Tabel 4.5.5 Rata de ocupare pe medii şi vârstă la nivel naţional şi regional (%) 

               Anul  

 

  Vârstă   

2005 2006 2007 2008 2009 

N
a
ti

o
n

a
l 

N
E

 

N
a
ti

o
n

a
l 

N
E

 

N
a
ti

o
n

a
l 

N
E

 

N
a
ti

o
n

a
l 

N
E

 

N
a
ti

o
n

a
l 

N
E

 

15-64 

 

total 57,7 61,5 58,8 60,1 58,8 61,3 59,0 60,5 58,6 60,6 

urban 55,0 53,2 57,2 53,7 56,8 53,5 57,5 53,5 57,1 52,6 

rural 61,6 69,2 61,1 66,1 61,5 68,4 61,2 66,8 60,7 67,8 

Sursa : INS , AMIGO    

 

           Datele prezentate în tabelul 4.5.6 evidenţiază următorul aspect: cu cât nivelul de 

educaţie este mai ridicat, cu atât şi valorile ratei ocupării sunt mai crescute. În regiunea de 

nord est cea mai mare rată a ocupării se înregistrează în rândul bărbaţilor cu studii superioare 

(86,8% în 2007).  

 

Tabel 4.5.6 Rata de ocupare după nivelul de educaţie - Regiunea Nord Est 2006 - 2008 (%) 

 

 2006 2007 2008 

  Total Scăzut Mediu Superior Total Superior Mediu Scazut Total Superior Mediu Scazut 

TOTAL 
60.1 49.4 63.5 84.1 

61.3 85.5 62.9 52.8 60.5 
66.8 

 

62.1 

 

52.0 

 

   

Masculin 62.0 50.9 65.4 83.4 
63.3 86.8 65.0 54.4 63.7 

   82.3 

 

  65.6 

 

55.4 

 

Feminin 

58.2    48.1 61.4     84.7 

59.1 84.3 60.5 51.3 

 

  57.1 

 

82.2 

 

58.1 

 

  48.9 

 

Urban 
53.7 16.8 57.6 83.9 

53.5 85.7 55.4 18.5 
53.5 

 

82.8 

 

54.5 

 

19.7 

 

Rural 
66.1 60.5 71.4 85.2 

68.4 83.8 72.7 63.8 
66.8 

 

78.2 

 

71.8 

 

61.6 

 

 
Sursa: INS (AMIGO) - "Forţa de muncă în România: Ocupare şi şomaj", ediţia 2007 - 2009 

Nota : * scăzut cuprinde : învăţământ gimnazial, primar, fără şcoala absolvită  

          ** mediu : cuprinde nivel liceal(inclusiv treapta I), profesional, postliceal de specialitate sau tehnic de 

maiştri 

         *** superior: universtar de scurtă şi lungă durată, doctorat 

 

             În tabelul 4.5.7 se observă faptul că cele mai multe persoane sunt ocupate, atât la 

nivel naţional cât şi regional, în agricultură, silvicultură, piscicultură. La nivelul regiunii, un 
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număr mare de persoane ocupate se regăsesc şi în domeniul serviciilor, în special al 

comerţului. 

 

 Tabel. 4.5.7.  

Structura comparativă a populaţiei ocupate civile în judeţele regiunii, 2008 – mii pers. 

  ROMÂN

IA 

Regiunea 

Nord Est 

Jud Bacau Jud 

Botosani 

Jud Iasi Jud 

Neamt 

Jud 

Suceav

a 

Jud 

Vaslui 

Agricultură, 

silvicultură, 

piscicultură 

2689 
490.2 66.4 73.9 93.1 82.3 106.7 

67.8 

Industrie total            2202 225.2 48.5 22.6 51.3 37.1 38.3 27.4 
- Industrie 

extractiva 
107 6.2 4.0 0.0  0.1 0.4 1.7 0.0 

- Industrie 
prelucratoare 

1905 201.3 40.8 21.3 47.0 33.7 33.9 24.6 

- Energie 

electrica, termica, 
gaze, apa 

190 
15.7 3.7 1.3 4.2 1.0 2.7 

2.8 

Constructii 749 79.0 23.2 6.4 23.3 9,3 11.6 5.2 

Servicii 3729 452.4 85.5 46.2 125.9 65.5 84.9 44.4 

Comert 1166 143.1 29.0 14.1 35.7 24.7 27.2 12.4 
Hoteluri si 
restaurante 

154 18.3 2.3 1.5 4.7 3.8 4.8 1.2 

Transport, 

depozitare, 

comunicatii 
573 

47.8 9.5 4.3 12.6 6.4 10.5 
4.5 

Intermedieri 

financiare 
110 9.1 2.1 1.0 2.7 0.7 1.7 0.9 

Tranzactii 
imobiliare 

15 36.4 8.9 4.2 15.7 0.8 6.4 0.4 

Administratie 

publica si aparare 
466 28.9 5.1 3.5 6.3 4.7 5.7 3.6 

Educatie 399 72.1 12.9 7.9 20.9 9.2 13.4 7.8 
Sanatate si 

asigurari sociale 
381 64.4 11.3 7.3 19.6 7.7 10.0 8.5 

Altele 455 32,3 4.4 2.4 7.7 7.5 5.2             5.1 

TOTAL        9369 1246.8 223.6 149.1 293.6       194.2 241.5 144.8 

Sursa: Direcţiile Judeţene de Statistică din regiunea NE; România în cifre 2010 

 

 

4.5.2. Caracteristici ale şomajului în regiunea de Nord Est 

 

 

       Rata şomajului înregistrat la agenţiile de ocupare a forţei de muncă, alături de alţi 

indicatori, pot furniza o imagine completă şi reală asupra evoluţiei fenomenelor conjuncturale 

de pe piaţa forţei de muncă. La nivelul regiunii de nord est, cea mai ridicată  rată a şomajului 

s-a înregistrat în judeţul Vaslui (14%  în 2009) şi cea mai scăzută  în judeţul Botoşani (3,5 % 

în 2008) .  
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       În regiunea de nord est, judeţul Vaslui se evidenţiază cu o rată  a şomajului mult mai 

ridicată  faţă de celelalte judeţe, ceea ce  reflectă incapacitatea pieţei muncii de a absorbi forţa 

de muncă disponibilă. Cel mai mare decalaj procentual al ratei şomajului între judeţe este de 

6,90 pp,  în 2009 (7,30 % în judeţul Botoşani, respectiv 14,00 % în judeţul Vaslui). Anul 

2009 se remarcă prin cele mai mari creşteri ale ratei şomajului în întreaga regiune. În unele 

judeţe, cum ar fi, de exemplu, judeţul Neamţ, valorile ratei  şomajului s-au dublat de la 4 % în 

anul 2008, la 8 % în 2009. Creşteri spectaculoase ale acestui indicator s-au înregistrat şi în 

judeţul Suceava, tot în anul 2009 când s-a înregistrat o rată a şomajului de 7, 96 % faţă de 4, 

93 % în anul precedent. 

        

Figura 4.5.9 
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Notă: cifrele sunt din luna decembrie a fiecarui an 

Sursa:date furnizate de AJOFM-uri din regiunea de Nord Est 

 

 
         În graficul 4.5.10 observăm faptul că cei mai mulţi şomeri neindemnizabili din regiunea 

de nord est, se înregistrează în anul 2007, în judeţul Iaşi (14.350 de persoane). În acest judeţ, 

la nivelul aceluiaşi an, este un decalaj de 4,2 ori mai mare între numărul de şomeri 

indemnizabili şi cei neindemnizabili. Diferenţe mari între şomerii indemnizaţi şi cei 

neindemnizaţi se înregistrează şi în judeţele Vaslui (11953 faţă de 3666), respectiv Botoşani 

(5017 faţă de 1374). În anul 2008, decalajul între şomerii indemnizaţi şi cei neindemnizaţi se 

evidenţiază în judeţele Îaşi (13327 faţă de 3668) şi Vaslui (11480 comparativ cu 4978). În cea 
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de a doua parte a perioadei analizate, respectiv la nivelul anilor 2009 şi 2010, decalajul dintre 

şomerii indemnizaţi şi neindemnizaţi din cele două judeţe se diminuează.  

         În Vaslui, numărul persoanelor neindemnizabile aflate în evidenţele AJOFM tinde să se 

apropie de cel din judeţul Iaşi deşi numărul persoanelor active din punct de vedere economic 

diferă în cele două judeţe. Această tendinţă se înregistrează pe parcursul întregului interval de 

timp  analizat. 

         În anul 2009 se observă o inversare a situaţiei, în sensul că se înregistrează mai multe 

persoane indemnizate decât neindemnizate mai ales în judeţele Bacău (14289  de şomeri 

indemnizaţi comparativ cu  6805 şomeri neindemnizaţi) şi Suceava (12378 de şomeri 

indemnizaţi comparativ cu  7723 şomeri neindemnizaţi). În general, în perioada 2009 -2010, 

în toată regiunea de nord est a crescut numărul de persoane indemnizate şi a scăzut numărul 

de persoane neindemnizate. 
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Sursa:date furnizate de AJOFM-uri din regiunea de Nord Est 

 

        În toate judeţele din  regiunea de nord est, pentru întreaga perioadă analizată,  se 

remarcă un număr mai mare de şomeri indemnizabili de gen masculin decât de gen feminin 
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(graficul 4.5.11). Acelaşi lucru se remarcă şi în privinţa şomerilor neindemnizabili (graficul 

4.5.12).  
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Grafic nr. 4.5.12 
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 Graficul 4.5.13 relevă cifre care atestă faptul că în anul 2009, comparativ cu anii precedenţi, 

în toate judeţele din regiunea de nord est, AJOFM-le au eliberat cel mai mare număr de 

adeverinţe necesare persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă pentru a beneficia de 

Legea venitului minim garantat.   
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Sursa:date furnizate de AJOFM-uri din regiunea de Nord Est 

Notă: datele reprezintă nr. total adeverinţe nou eliberate şi reânnoite eliberate în cursul celor 12 luni ale anului. 

 

 

      Cu privire la structura numărului de şomeri pe grupe de vârstă, se observă că la nivelul 

întregii regiuni, cei mai mulţi şomeri se regăsesc în categoria de vârstă 40-55 ani  iar cei mai 

puţini sunt cei care au peste 55 de ani (grafic 4.5.14).  
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Numărul cel mai mare de persoane şomere înregistrate la  AJOFM-le din regiunea de 

nord est, provin din mediul rural (graficul 4.5.15). Astfel, de exemplu, în judeţul Vaslui 

numărul şomerilor din mediul rural este de trei ori mai mare faţă de numărul şomerilor din 

mediul urban. De asemenea, la nivelul judeţului Iaşi avem de două ori mai mulţi şomeri din 

mediul rural faţă de cei care provin din mediul urban. Menţionăm că, la nivel regional, 

judeţele cu cea mai mare pondere a populaţiei rurale sunt Neamţ (61.8%) şi Vaslui (58.8%) 

iar cu cea mai mică pondere Iaşi (52.3%) şi Bacău (54.3%). 
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      Conform graficului 4.5.16, majoritatea şomerilor care se adresează agenţiilor judeţene de 

ocupare a forţei de muncă pentru găsirea şi ocuparea unui loc de muncă provin din rândul 

muncitorilor, cu nivel de studii primar, gimnazial sau profesional. Numărul persoanelor cu 

studii superioare care accesează serviciile oferite de agenţiile de ocupare este foarte mic. De 

altfel, aşa cum s-a precizat la începutul capitolului, cea mai ridicată rată a ocupării la nivel 

regional se regăseşte în rândul persoanelor cu studii superioare. Deci cu cât nivelul studiilor 

creşte, cu atât probabilitatea găsirii unui loc de muncă este mai mare. 

Grafic 4.5.16 
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4.5.3 Măsuri active de combatere a şomajului 

 
        Măsurile active de stimulare a ocupării constau în: acordarea unor servicii de mediere a 

locurilor de muncă vacante, de informare şi consiliere profesională, de consultanţă şi asistenţă 

pentru începerea unei activităţi independente şi iniţierea unei afaceri; organizarea unor cursuri 

de formare profesională; subvenţionarea locului de muncă pentru persoanele cu handicap, 

absolvenţi, şomeri peste 45 de ani sau unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri 

care mai au 3 ani până la pensie; acordarea unor alocaţii pentru şomerii care se încadrează 

înainte de expirarea şomajului; stimularea mobilităţii forţei de muncă; acordarea unor credite 

în condiţii avantajoase; încheierea de contracte de solidaritate în baza Legii nr. 116/2002; 

ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări de interes comunitar; acordarea primei de 

încadrare pentru absolvenţi. 

       În toate judeţele din regiunea de nord est, în anul 2010, comparativ cu anii precedenţi, a 

scăzut considerabil atât numărul persoanelor care au participat la cursurile de formare 

profesională cât şi numărul persoanelor care s-au angajat în urma absolvirii acestora (grafic 

4.5.17). Precizăm că în regiunea Nord Est toate agenţiile, cu exceptia judeţuluiVaslui, au 

Centre de formare profesională.  
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4.5.4 Integrarea persoanelor defavorizate pe piaţa muncii 

 
         Analiza inserţiei pe piaţa muncii a categoriilor defavorizate la nivel regional arată că 

există un număr redus de persoane care accesează serviciile agenţiilor de ocupare cu 

precădere în rândul tinerilor care provin din Centrele de Plasament şi al persoanelor eliberate 

din penitenciar. În ceea ce priveşte persoanele de etnie rromă, acestea se află în număr mare 

în evidenţele Agenţiilor de ocupare a forţei de muncă Iaşi şi Suceava, iar la Vaslui, chiar dacă 

sunt mai puţine înregistrate, se remarcă o rată a ocupării rromilor de peste 90% în perioada 

2007 – 2010. Numărul cel mai mare de persoane cu handicap se înregistreză în evidenţele 

judeţului Iaşi  unde se observă şi o bună integrare a acestora pe piaţa muncii (rata ocupării de  

79,63 % în 2008). 

Grafic 4.5.18 
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4.5.5 Situaţia locurilor de muncă vacante în judeţele regiunii de nord est în perioada 

2009-2010 

 
       Din datele furnizate de AJOFM-le din regiunea de nord est (tabel 4.5.8), se constată o 

scădere alarmantă a numărului de locuri de muncă vacante începând cu anul 2009 (excepţie 

judeţul Bacău).  

Domeniile în care au fost comunicate cele mai multe locuri de muncă vacante de către 

angajatori în perioada 2009-2010 au fost : 

- în judeţul Bacău - construcţii (zidar, dulgher, zugrav, fierar betonist, instalator), 

comert (vanzator, gestionar), industria confecţiilor din textile, blănuri şi pielărie 

(operator confecţioner îmbrăcăminte), hoteluri şi restaurante (ospătar, barman, 

bucatar), prelucrări mecanice (lăcătuş mecanic, electrician, mecanic);  

- în judeţul Botoşani, pentru anul 2009: construcţii (1710 de locuri de muncă din care 

1232 pentru muncitori necalificaţi), confecţii textile şi pielărie (1006 de locuri de 

muncă din care 315 pentru confecţioneri imbrăcăminte) iar pentru anul 2010 (sem. I): 

construcţii (1735 de locuri de muncă din care 862 pentru muncitori necalificaţi), 

confecţii textile şi pielărie (511 de locuri de muncă din care 227 au fost pentru 

confecţioneri îmbrăcăminte);  

- în  judeţul Iaşi – construcţii, servicii şi mecanic;  

- în judeţul Neamţ, pentru anul 2009: servicii (45 % din totalul locurilor de muncă 

anunţate),  construcţii şi fabricarea diverselor produse necesare în acest domeniu (18 

% din totalul locurilor de muncă anunţate) , fabricarea de produse textile, alimentare, 

mobilă, fire textile, mase plastice, energie electrică, extracţie gaze (30 % din totalul 

locurilor de muncă), cultivarea plantelor şi creşterii animalelor (restul locurilor de 

muncă). Pentru persoanele cu studii superioare au fost solicitări de directori societăţi 

comerciale, ingineri în domenii de producţie, cercetare şi manageri resurse umane sau 

achiziţii. În anul 2010, au fost locuri de muncă pentru personalul cu şcoală 

profesională şi studii medii în domeniul serviciilor de orice fel, inclusiv servicii 

medicale (50 % din totalul locurilor de muncă), construcţii şi fabricarea diverselor 

produse necesare în acest domeniu (15 % din totalul locurilor de muncă), fabricarea 

de produse textile, alimentare, telecomunicaţii (30 % din totalul locurilor de muncă); 
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- În judeţul Suceava pentru anul 2010: construcţii (2326 de locuri de muncă dintre care 

1662 pentru muncitori necalificaţi); tăierea şi rindeluirea lemnului (1142 de locuri de 

muncă dintre care 607 pentru muncitori necalificaţi); comerţ cu amănuntul (1072 de 

locuri de muncă dintre care 576 pentru vânzători); servicii de administraţie publică 

(659 locuri de muncă); transporturi rutiere de marfuri (591 de locuri de muncă) şi 

fabricarea încălţămintei (469 locuri de muncă);    

- în judeţul Vaslui – constructii, agricultură, poduri şi drumuri (muncitori necalificaţi), 

servicii (vânzători), industria textilă (confecţioneri). 

 

Tabel 4.5.8 

 NUMĂR DE LOCURI DE MUNCĂ 

BC BT IS NT SV VS 

vacante 
Ocupat

e 
vacante ocupate Vacante ocupate vacante ocupate vacante ocupate vacante ocupate 

2007 12379 10563 12880 10171 20592 16075 38047 32455 34786 32253 10671 10473 

2008 11662 10147 9009 7752 17349 13850 31377 27042 32905 29582 9245 8890 

2009 11998 11540 7009 5517 12589 8239 17989 14958 20281 18859 5773 5243 

2010 13594 11008 8131 6503 13256 11106 16183 13594 24835 21955 6766 6605 

Sursa:date furnizate de AJOFM-uri din regiunea de Nord Est 

 

         Din datele furnizate de Inspectoratele Teritoriale de Muncă din judeţele Botoşani, Iaşi, 

Neamţ şi Vaslui se observă faptul că cele mai puţine contracte individuale de muncă au fost 

încheiate în anul 2009. În toate judeţele menţionate mai sus, pe întreaga perioadă analizată, 

numărul persoanelor cu contracte individuale de muncă de gen feminin este mai mic decât al 

persoanelor de gen masculin. Aşadar, în ultimii ani, se pare că femeile au fost mai slab 

integrate pe piaţa muncii decât bărbaţii (grafic 4.5.21).  Cele mai multe contracte individuale 

de muncă au fost încheiate pe perioadă nederminată (grafic 4.5.22) şi cu program full-time 

(grafic 4.5.23). Doar începând cu  anul 2010 (comparativ cu anii precedenţi) se remarcă o 

uşoară tendinţă de creştere a numărului de contracte încheiate pe perioadă determinată şi a 

celor cu  program part-time. 
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4.5.5 Concluzii 

 

La nivelul regiunii de nord est s-au evidenţiat următoarele aspecte: 

- tendinţa de scădere a populaţiei ocupate civile (posibile explicaţii ar putea fi  migraţia 

externă sau  problemele economice din zonă); 

- rata mare a şomajului în rândul populaţiei din mediul rural;  

- numărul mare de persoane neindemnizate şi/sau care beneficiază de prevederile Legii 

venitului minim garantat 416/2002; 

- numărul redus de persoane defavorizate care accesează serviciile oferite de AJOFM. 

O mai bună colaborare interinstituţională şi eventual modificarea legislaţiei (foştii 

deţinuţii să fie obligaţi să acceseze serviciile AJOFM, diferenţa între ajutorul acordat 

persoanelor cu handicap şi salariul minim pe economie sa fie mai mare etc.) ar putea 

îmbunătăţi situaţia integrării categoriilor vulnerabile pe piaţa muncii; 

- numărul mare de şomeri cu nivel de studii scăzut care se regăsesc în evidenţele 

AJOFM;  

- femeile se regăsesc mai puţin în evidenţele AJOFM-lor decât bărbaţii;  

- cele mai multe contracte individuale de muncă au fost încheiate pe perioadă 

nederminată şi cu program full-time. Numărul contractelor de muncă încheiate a 

scăzut în ultimii doi ani, cele mai puţine înregistrându-se în anul 2009. În perioada 

2007-2010, femeile au încheiat mai puţine contracte de muncă decât bărbaţii.  
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4. 6. Educaţie şi formare profesională 

4.6.1. Analiza SWOT a regiunii Nord - Est 

 

Analiza SWOT pe domeniul educaţiei şi formării profesionale a fost realizată pe baza 

unei selecţii a categoriilor de indicatori consideraţi relevanţi din perspectiva corelaţiei 

educaţie/formare profesională – piaţa muncii/incluziune socială. Selecţia indicatorilor s-a 

realizat pe baza consultării şi expertizei actorilor sociali implicaţi în colectarea şi analiza 

datelor şi a instituţiilor de resort (Inspectorate Şcolare Judeţene; Universităţi), avându-se în 

vedere, în principal, accesibilitatea datelor. Cu această ocazie, s-a constatat lipsa unor 

indicatori rafinaţi, care să permită analize mai nuanţate şi s-a evidenţiat necesitatea includerii 

lor, în viitor, în bazele de date existente la nivel regional. De asemenea, pe domeniul 

educaţie-formare profesională, existând un alt document de planificare strategică la nivel 

regional – PRAI NE – am încercat să evităm suprapunerea informaţiilor. PRAI şi PRAO 

Nord-Est sunt instrumente complementare în planificarea strategică regională şi 

fundamentarea proiectelor cu finanţare europeană.  

Astfel, analiza a avut în atenţie următoarele categorii de  indicatori, în cadrul cărora 

au fost urmăriţi doar indicatorii incluşi, la momentul actual, în bazele de date existente 

(anexele 1-7): 

1. ACCESUL ŞI PARTICIPAREA LA EDUCAŢIA OBLIGATORIE: populaţia 

şcolară pe medii de rezidenţă şi pe sexe (participarea la educaţie); rata de tranziţie 

în învăţământul secundar/post-secundar/terţiar; participarea la educaţie a 

grupurilor vulnerabile; 

2. CALITATEA ŞI EFICIENŢA EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII PROFESIONALE 

(eficienţa internă şi gradul de performanţă în sistem): rata abandonului şcolar pe 

medii de rezidenţă şi niveluri de învăţământ; rata de succes (rezultatele elevilor la 

evaluările naţionale şi internaţionale (PISA ş.a.) şi la examene de absolvire);  

3. REZULTATELE SISTEMULUI DE EDUCAŢIE: rata de absolvire pe nivele de 

învăţământ; rata de părăsire timpurie a sistemului educaţional a tinerilor în vârstă 

de 18-24 ani; 
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4. REZULTATELE EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII PROFESIONALE PE PIAŢA 

MUNCII (EFICIENŢĂ EXTERNĂ) ŞI CALITATEA FORŢEI DE MUNCĂ: 

ponderea populaţiei active (15-64 ani), pe niveluri de educaţie; rata de ocupare a 

populaţiei în vârstă de muncă 15-64 ani; rata şomajului la tinerii în vârstă de 15-24 

ani; adaptarea ofertei educaţionale TVET la piaţa muncii din regiune (ISJ); 

parteneriate şcoală-întreprindere (ISJ); 

5. PARTICIPAREA ŞI INVESTIŢIILE ÎN FPC / EDUCAŢIE PERMANENTĂ: 

rata de participare a adulţilor (25-64 ani) la educaţie şi formare profesională; rata 

de participare a şomerilor înregistraţi la cursuri de formare profesională; numărul 

programelor/instituţiilor de formare acreditate 

 

ANALIZA SWOT 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 

- ponderea ridicată a populaţiei tinere 

în totalul populaţiei regionale; 

 

- singura regiune din România cu spor 

natural pozitiv (0,052% adică 1965 persoane 

în 2007); 

 

- deşi în scădere faţă de anii anteriori, se 

menţine un număr ridicat al unităţilor de 

învăţământ (1334 unităţi), cât şi al elevilor, 

în raport cu media naţională (747 608 totalul 

populaţiei şcolare, din care 664.090 în 

învăţământul preuniversitar şi 83.518 în 

învăţământul superior, în 2007-2008); 

 

- nivelul de participare la educaţie este 

ridicat pe Regiune – 98,63% (2007); 

 

- rata de absolvire la nivel regional a 

crescut în 2007 la 79,93%  faţă de 75,2% în 

2002;  Rata de absolvire la nivel regional în 

mediul rural este de  79,8% în 2007; 

 

- rata de tranziţie la nivel 2/3 ISCED este în 

creştere: 

- la nivel 2 ISCED de la 74,18 % (2001) la 

 

- proporţie ridicată a populaţiei care trăieşte 

în mediul rural (56,61% din totalul populaţiei 

în 2008); 

 

- proporția crescută a emigrației temporare sau 

permanente în rândul populației tinere (scopul 

emigrării este munca în străinătate); 

 

- populaţia din categoria de vârstă 0-14 ani 

trăieşte predominant în mediul rural (minim 

61,7% pentru fiecare dintre cele şase județe ale 

regiunii); 

 

- se constată o reducere a populației şcolare 

atât în mediul urban cât şi în mediul rural, 

începând din 2005 până în 2007, după care se 

menţine relativ constantă; 

 

- rata abandonului şcolar (1,61% pe regiune 

în 2007) continuă să constituie motiv de 

îngrijorare în special la SAM, în mediul rural şi 

în cazul categoriilor dezavantajate; 

 

- rata de părăsire timpurie a şcolii este în 

creştere:  

- pe regiune de la 8,08% în 2000 la 13,82 % în 
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94,93 % (2007); 

- la nivel 3 ISCED de la 51,35 % (2001) la 

65,21 % (2007); 

 

- rata de părăsire timpurie a şcolii este în 

scădere la nivelul liceului, de la 7,11% în 

2000 la 2,42 % în 2007; 

 

- instrumentele de asigurare a calităţii s-au 

generalizat la nivelul IPT (dotare cu 

echipamente didactice şi de birotică 

specifice; formarea personalului didactic şi 

managerial pe problematica schimbărilor din 

curriculum –ul TVET); 

 

- existenţa centrelor universitare Iaşi (9 

universităţi), Bacău (2 universităţi) şi 

Suceava (o universitate), cu 83.518 studenţi 

în 2007-2008, în care 

funcţionează nuclee de cercetare (un 

sfert din numărul total la nivel 

naţional); 

 

- învăţământul universitar la nivel licenţă, 

tinde să dobândească un caracter de masă, 

aspect corelat cu nevoile societăţii moderne, 

care presupune nivele ridicate de calificare; 

 

- dezvoltarea învăţământului superior 

privat care acoperă un segment important al 

cererii de formare existente în regiune; 

- existenţa unei infrastructuri de bază de 

cercetare, dezvoltare şi inovare; 

 

- existenţa documentelor de planificare 

strategică la nivel regional şi local: PRAO, 

PRAI, PLAO, PLAI; PAS; 

 

- existenţa structurilor parteneriale active 

(Pact Regional; Parteneriate judeţene; 

Consorţiu regional etc.). 

 

2006 (dar totuşi sub media naţională de 19%); 

- la şcoala de arte şi meserii (SAM) de la 9,05%  

în 2000 la 23,06 % în 2007; 

 

- rata de succes în regiune la examenul de 

bacalaureat este  în scădere de la 93,3 % în 2004 

la 88,61% în 2007; 

 

- numărul redus de studenţi în domeniul 

ştiinţelor exacte; 

 

- ponderea populaţiei rurale în mediul 

educational universitar este foarte redusa; 

 

- insuficienţa ofertei de formare continuă, în 

special în mediul rural. 

 

- doar 30% din unităţile şcolare IPT sunt 

acreditate în a furniza programe pentru  

formarea adulţilor (aceasta oportunitate nu este 

însa valorificata pe deplin, înregistrându-se un 

număr redus de cursanţi în majoritatea judeţelor 

regiunii); 

 

- identificarea precară a nevoilor de formare 

continuă a cadrelor didactice; 

 

- nivel de calificare scăzut al persoanelor aflate 

în căutarea unui loc de muncă (peste 80% dintre 

şomerii înregistraţi în regiune au  nivel scăzut de 

educaţie/formare fiind maxim absolvenţi de 

gimnaziu);  

 

- ponderea şomerilor tineri (15-24 ani) 

reprezintă 21% (2007) din numărul total de 

şomeri; 

 

- nivel de calificare necorelat cu cerinţele 

pieţii: existenţa unor cerinţe pe piaţa muncii 

pentru care nu există ofertă educaţională şi 

invers; 

 

- eficienţa scăzută a procesului de 

predare/învăţare/evaluare; 

 

- nivel scăzut al competenţelor cheie la toate 

nivelurile de educaţie; precaritatea sistemului de 
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formare şi evaluare a competenţelor cheie; 

 

- inegalitatea de şanse în privinţa accesului la 

educaţie şi formare profesională a categoriilor 

vulnerabile şi defavorizate social (femei, romi, 

persoane peste 45 de ani, unici întreţinători ai 

familiei, pesoane cu dizabilităţi etc.); 

 

- existenţa unui segment semnificativ de 

populaţie şcolară dezavantajată, incluzând 1,22 

% populaţie de etnie romă; 
 

- număr insuficient de cabinete de orientare 

şcolară şi profesională şi de consilieri şcolari – 

lipsa abilităţilor de management al carierei şi de 

orientare a absolvenţilor pe piaţa muncii; 

 

- lipsa unor studii periodice şi previzionale 

privind cererea şi oferta de pe piaţa forţei de 

muncă (efectuate de autorităţi publice cu 

atribuţii în domeniu); lipsa unor baze de date în 

acest sens; 

 

- lipsa unor indicatori specifici (rata brută de 

cuprindere şcolară, rata de succes, rezultatele la 

testările internaţionale PISA ş.a.) în bazele de 

date ale ISJ, care să permită monitorizarea şi 

evaluarea procesului de educaţie în perspectivă 

europeană; 

 

- lipsa de colaborare sau parteneriate formale 

între instituţiile şi organizaţiile responsabile cu 

ocuparea şi incluziunea socială; 

 

- parteneriate insuficiente între mediul de 

afaceri/angajatori şi instituţiile de învăţământ; 

 

- documentele strategice de planificare – 

insuficient promovate/cunoscute şi  insuficient 

aplicate/operaţionalizate; 

 

- neimplementarea adecvată şi lipsa 

monitorizării PRAO 2006-2008; 

 

Oportunităţi Ameninţări 

- existenţa fondurilor europene reprezintă 

o reală oportunitate pentru dezvoltarea socio-

- Lipsa unor cifre realiste vizavi de numărul 

emigranților şi neincluderea acestora în 
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economică a regiunii; 

 

- posibilitatea derulării unor programe de 

dezvoltare a resurselor umane, conform 

cererii pieţei muncii, cu susţinere din Fondul 

Social European (în principal POS DRU). 

 

 

- posibilitatea accesării fondurilor europene 

pe baza parteneriatelor existente în cadrul 

Pactului regional; 

 

- existenţa resurselor pentru dezvoltarea 

programelor de formare continuă a 

adulţilor (calificare, recalificare si 

reconversie profesională, formare 

profesională continuă, dezvoltarea abilităților 

antreprenoriale/ manageriale, etc.); 

 

statisticile oficiale (astfel se distorsionează 

indicatorii care evaluează ocuparea şi piața 

muncii: rata şomajului, etc.) 

 

- se previzionează scăderea populaţiei din 

grupele de vârstă: 15-19 ani (categorie care 

prezintă interes din punct de vedere al sistemului 

de învăţământ TVET) cu  22,73% până în anul 

2013; 15-24 ani, în intervalul de timp 2005-

2025, cu aproximativ 33%. 

 

- accentuarea migraţiei în afara regiunii, având 

ca efect reducerea  populaţiei şcolare. 

 

- migraţia externă ridicată, în special a forţei 

de muncă înalt calificate; 

 

- schimbări rapide şi imprevizibile în 

economie, în urma aderării la UE, cu implicaţii 

negative pentru piaţa forţei de muncă şi pentru 

oferta educaţională; 

 

- insuficiența programe de formare (iniţială şi 

continuă) pentru dezvoltarea abilităţilor 

antreprenoriale şi de management; 

 

- lipsa unor politici prin care cadrele didactice 

(dar şi medicii) să fie încurajați să lucreze în 

mediul rural; 

 

- slabă motivare a personalului didactic, în 

special din mediul rural, referitor la accesarea de 

programe şi fonduri europene.  
Surse: PRAI 2008; ISJ - uri NE; Anuare statistice Judeţene 2008. 

 

Pe baza analizei SWOT sectoriale s-au identificat următoarele probleme/nevoi ale 

sistemului de educaţie şi formare profesională din perspectiva corelării acestuia cu piaţa 

muncii şi incluziunea socială: 

- referitor la eficienţa internă şi gradul de performanţă în sistem pot fi semnalate 

următoarele aspecte problematice: caracterul teoretic şi „non-aplicativ” al 

conţinuturilor învăţării; irelevanţa curriculumului; lipsa de solicitare în viaţa cotidiană 

a cunoştinţelor achiziţionate în şcoală; supraaglomerarea planului şi a programelor de 

învăţământ ş.a. 
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- nivel scăzut al competenţelor cheie la toate nivelurile de educaţie; precaritatea 

sistemului de formare şi evaluare a competenţelor cheie; 

- eficienţa scăzută a procesului de predare/învăţare/evaluare; 

- analfabetism funcţional în creştere; 

- tendinţa de creştere a ratei de abandon şcolar şi a ratei de părăsire timpurie a şcolii; 

- dificultăţi în asigurarea accesului şi a egalităţii de şanse la educaţie şi formare pentru 

categoriile sociale dezavantajate; 

- accesul redus al populaţiei rurale în mediul educational universitar; 

- numărul redus al cabinetelor de orientare şcolară şi profesională şi a consilierilor 

şcolari; 

- programe de formare (iniţială şi continuă) insuficiente pentru dezvoltarea abilităţilor 

antreprenoriale şi de management; 

- insuficienţa ofertei de formare continuă, adaptată dinamicii pieţei muncii; 

- inexistenţa unui plan coerent de susţinere a formării continue a cadrelor didactice; 

- investiţii reduse în dezvoltarea resurselor umane din sistemul de educaţie şi formare; 

- infrastructura  inadecvată a unităţilor şcolare pentru asigurarea calităţii în formare; 

- necorelarea ofertei educaţionale cu cerinţele de dezvoltare locală, regională şi 

natională; 

- dificultăţi de adaptare a sistemului de educaţie şi formare profesională la dinamica 

pieţei muncii; 

- insuficienta operaţionalizare a mecanismelor de asigurare a calităţii în învăţământul 

de toate gradele şi a unui management educaţional eficient; 

- insuficienta implicare a partenerilor relevanţi în planificarea activităţilor/ofertelor 

educaţionale; 

- instruire specifică insuficientă furnizată partenerilor implicaţi în planificarea educaţiei 

şi în formării profesionale iniţiale; 

- date si studii insuficiente şi neactualizate privind nevoile pe termen lung ale pieţei 

muncii, fiind astfel afectată calitatea planificării şi capacitatea de răspuns/adaptare a 

educaţiei şi formării profesionale iniţiale; 

- dezvoltarea şi valorizarea insuficientă a parteneriatelor în educaţie şi formare; 
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- cooperarea redusă în dezvoltarea programelor de învăţare continuă şi a programelor 

de tipul „învăţare prin muncă” etc; 

- absenţa mecanismelor de monitorizare a inserţiei şi a evoluţiei profesionale a 

absolvenţilor (”tracer studies”). 

 

PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU OCUPARE ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ 

Regiunea Nord-Est 

 

 Componenta: Dezvoltarea investiţiilor în capitalul uman prin intermediul educaţiei 

şi calificărilor sporite 

 Analiza SWOT a avut ca scop principal identificarea problemelor şi nevoilor 

sistemului de educaţie şi formare profesională din judeţele Regiunii Nord-Est, din perspectiva 

corelării acestuia cu piaţa muncii şi incluziunea socială. Pe baza acestei diagnoze a stării de 

fapt, corelate cu priorităţile naţionale şi regionale (în domeniul ocupării şi incluziunii 

sociale), corelate cu liniile directoare ale strategiei de la Lisabona (2000-2010) şi raportate 

la liniile de finanţare ale Fondului Social European (implementat prin POS DRU - 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane), putem formula obiectivele, 

activităţile şi indicatorii specifici ale unui plan operaţional de acţiune în domeniul ocupării 

şi incluziunii sociale, în cadrul căruia o componentă importantă o reprezintă: Creşterea 

investiţiilor în capitalul uman prin intermediul educaţiei şi calificărilor sporite. 

 Planul operaţional de acţiune se raportează şi corelează priorităţile regionale în 

domeniul ocupării şi incluziunii sociale, liniile directoare ale strategiei de la Lisabona şi 

obiectivele generale şi specifice ale POS DRU. Acestea sunt: 

Cinci priorităţi de acţiune în Regiunea NE (cf. PRAO 2006 – 2008): 

 creşterea gradului de ocupare: dezvoltarea unei pieţe a muncii flexibile şi incluzive; 

dezvoltarea iniţiativei private; diversificarea oportunităţilor de ocupare în mediul 

rural; 

 facilitatea accesului pe piaţa muncii pentru grupurile expuse la riscul excluziunii 

sociale (şomeri, tineri, minorităşi etnice, femei etc.); 

 dezvoltarea investiţiilor în capitalul uman – formarea profesională şi nevoile pieţei 

muncii; promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii; 
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 dezvoltarea parteneriatelor şi participarea activă a actorilor sociali: dezvoltarea de 

reţele de incluziune; atragerea de investiţii şi surse de finanţare externe; 

 creşterea capacităţii de stocare, analiză şi prognoză a informaţiilor privind piaţa 

muncii – identificarea particularităţilor regionale ale pieţei muncii. 

 

În cadrul Consiliului European din primăvara anului 2005, a fost relansată Strategia 

Lisabona (2000 – 2010) prin focalizarea acesteia pe creştere economică şi locuri de muncă, 

delimitând cu mai multă claritate reformele care trebuie să aibă loc la nivelul Statelor 

Membre şi cele care vor avea loc la nivel Comunitar. În iulie 2008, au fost comunicate Liniile 

Directoare Integrate pentru Crestere Economică si Locuri de Muncă 2008-2010, ca unul 

dintre instrumentele de implementare a Strategiei Lisabona, care au menirea de a îndruma 

Statele Membre în realizarea reformelor naţionale, prin intermediul Programelor Naţionale de 

Reformă. Ca urmare a examinării Programelor Naţionale de Reformă (Raportul de Progres 

Anual cât şi în Rapoartele Comune de Evaluare), s-a arătat că Statele Membre vor trebui să 

continue eforturile în următoarele direcţii prioritare: 

- atragerea şi menţinerea pe piaţa muncii a unui număr sporit de persoane; 

- creşterea ofertei de forţă de muncă şi modernizarea sistemelor de protecţie socială; 

- îmbunătăţirea capacităţii de adaptare a lucrătorilor şi întreprinderilor; 

- creşterea investiţiei în capitalul uman prin îmbunătăţirea educaţiei şi a competenţelor. 

 

Domeniul educaţiei şi formării profesionale trebuie să aibă în atenţie două dintre 

Liniile directoare (LD) ale Strategiei Lisabona: 

Linia directoare integrată nr. 23: Creşterea şi îmbunătăţirea investiţiei în 

capitalul uman prin intermediul următoarelor acţiuni: 

- politici şi acţiuni incluzive în domeniul educaţiei şi formării menite să faciliteze în 

mod semnificativ accesul la pregătire profesională iniţială, la învăţământul 

secundar şi la cel superior, inclusiv la instruirea şi formarea antreprenorială; 

- reducerea semnificativă a numărului de elevi care abandonează şcoala 

prematur; 

- iniţierea unor strategii eficiente de formare pe tot parcursul vieţii oferite tuturor, în 

cadrul şcolilor, întreprinderilor, autorităţilor publice şi gospodăriilor, în conformitate 
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cu acordurile europene, inclusiv prin stimulări şi mecanisme de repartizare a 

costurilor corespunzătoare, în vederea creşterii participării la formarea continuă şi 

la locul de muncă pe tot parcursul vieţii, în special pentru lucrătorii cu o calificare 

redusă şi în vârstă. 

 

Linia directoare integrată nr. 24: Adaptarea sistemelor de educaţie şi de formare 

la noile exigenţe în domeniul competenţelor, prin intermediul următoarelor acţiuni: 

- consolidarea şi garantarea atractivităţii, a deschiderii şi a standardelor calitative 

ale sistemelor de educaţie şi de formare, extinderea ofertei de posibilităţi de 

educaţie şi de formare, garantarea unor mecanisme de învăţare flexibile şi sporirea 

posibilităţilor de mobilitate pentru studenţi şi formatori; 

- facilitarea şi diversificarea accesului pentru toţi la educaţie şi la formare, precum 

şi la cunoaştere, prin organizarea timpului de lucru, prin servicii de ajutor familial, 

prin servicii de orientare profesională şi, după caz, prin noi forme de repartizare a 

costurilor; 

- adaptarea la noile necesităţi pe plan profesional şi pe planul competenţelor esenţiale, 

precum şi la viitoarele necesităţi referitoare la calificare, prin îmbunătăţirea definirii 

şi a transparenţei calificărilor, prin recunoaşterea efectivă a acestora şi validarea 

educării şi a formării nonformale şi informale. 

 

Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman şi creşterea 

competitivităţii, prin corelarea educaţiei si învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii 

şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii 

modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane. 

Obiectivele specifice identificate sunt următoarele: 

- promovarea calităţii sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială şi 

continuă, inclusiv a învăţământului superior şi a cercetării; 

- promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii si productivităţii muncii; 

- facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii; 

- dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive; 
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- promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele 

rurale; 

- îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare; 

- facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile. 

 

Sintetizând priorităţile şi obiectivele specifice pe domeniul educaţie - formare 

profesională, incluse în documentele menţionate mai sus, putem spune că importante şi 

prioritare sunt acţiunile care vizează: 

- calitatea educaţiei şi formării iniţiale şi continue, inclusiv managementul 

educaţional; 

- învăţământ şi formare centrate pe competenţe; 

- reducerea abandonului şcolar şi a ratei de părăsire timpurie a şcolii; 

- dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii; 

- învăţarea pe tot parcursul întregii vieţi – dezvoltarea formării continue; 

- corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii; 

- facilitarea accesului la educaţie a grupurilor vulnerabile (educaţie inclusivă). 

 

Aceste priorităţi şi obiective se operaţionalizează în activităţi specifice în cadrul 

Planului de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială. 

4.6.2 Indicatori ai educaţiei în regiunea de nord est 

 

În toate judeţele din regiunea de nord s-a înregistrat un trend descendent al populaţiei 

şcolare pe diferite niveluri de educaţie. 

 

Tabelul 4.6.1 Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie (inclusiv învăţământul particular) în 

regiunea  nord-est şi judeţe (mii persoane).  

                                                                                                                                                                                                    

Regiunea de Nord - Est 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Total Regiune NE     789.422 771.342 756.694 747.608     730.984     723.235 

Învăţământ preşcolar 

 
128.775 128.979 128.701 127.213 

 

    125.816 

 

 

126.771 

 

Învăţământ primar, gimnazial 

şi special 

 

394.212 377.088 367.818 358.475 

 

351.006 

 

 

345.102 

 

Învăţământ liceal 121.049 121.188 124.646 127.707   
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 128.637 

 

142.278 

 

Şcoli de arte şi meserii 

 
62.027 59.445 50.278 43.989 

 

38.371 

 

 

22.646 

 

Învăţământ postliceal şi de 

maiştri 

 

        6.093 5.672 5.489 6.706 

 

8.120 

 

 

9.373 

 

Învăţământ superior 

 
77.266 78.970 79.762 83.518 

 

79.034 

 

 

77.065 

 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Bacău 

 

Tabelul 4.6.2. Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie (inclusiv învăţământul particular) în 

judeţul Bacău - mii persoane 

 

Judeţul 

Bacău 
Total Preşcolar 

Primar şi gimnazial 

Liceal 

Profe-

sional 
şi de 

ucenici 

Postliceal 

şi de 

maiştri 
Superior 

Total 

 

Primar 

(cl.I-

IV) 

Gimnazial 

(cl.V-VIII) 

Învăţă- 

mântul 

special 

(cl.I-

VIII) 

2004/2005 141636 24355 74913 36445 37968 500 22920 10759 1113 7576 

2005/2006 137697 24412 71208 35194 35556 458 23033 10217 955 7872 

2006/2007 134218 24188 68696 34348 33955 393 23307 8903 889 8235 

2007/2008 130645 23920 65877 31859 33690 328 24001 7383 1000 8464 

2008/2009 126206 23336 63716 31218 32185 313 24206 6292 1144 7512 

Surse: Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău; ISJ Bacău 

 

Tabelul 4.6.3 Populaţia şcolară, pe niveluri de educaţie  (inclusiv învăţământul particular), în 

judeţul Botoşani – mii persoane 

Judeţul 

Botoşani 
Total Preşcolar 

Primar şi gimnazial 

Liceal 

Profesio- 

nal şi de 

ucenici 

Postlic. 

şi de 

maiştri 

Superior 
Total 

Primar 

(cl.I-IV) 

Gimnazial 

(cl.V-VIII) 

Învăţă- 

mântul 

special 

(cl.I-VIII) 

2004/2005 87230 16200 48958 24281 24255 422 13595 8094 324 59 

2005/2006 85314 16311 47357 23830 23132 395 13267 8040 247 92 

2006/2007 83410 16575 46339 23461 22514 364 13690 6400 207 199 

2007/2008 81803 16237 45672 22180 23181 311 13939 5464 273 218 

2008/2009 80746 15976 45049 22409 22352 288 14012 4991 357 361 

2009/2010 79897 15798 44263 22053 21918 292 16153 2999 391 293 

Surse: Direcţia Judeşeană de Statistică Botoşani; ISJ Botoşani 
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Tabelul 4.6.4. Populaţia şcolară din învăţământul de toate gradele (inclusiv învăţământul 

particular) în judeţul Iaşi – mii persoane 

Judeţul 

Iaşi 
Total Preşcolar 

Primar şi gimnazial 

Liceal 

Profe-

sional 
şi de 

ucenici 

Postliceal 

şi de 

maiştri 
Superior 

Total 

 

Primar 

(cl.I-

IV) 

Gimnazial 

(cl.V-VIII) 

Învăţă- 

mântul 

special 

(cl.I-

VIII) 

2004/2005 219358 27766 86028 42569 42411 1048 27988 15035 2269 60272 

2005/2006 214876 28140 81723 41444 39291 988 27792 14166 2369 60686 

2006/2007 211772 28598 80640 41123 38652 865 27929 12097 2406 60102 

2007/2008 212595 28714 79427 38892 39760 775 27941 10494 3144 62875 

2008/2009 207188 28329 78637 39077 38765 795 27635 8781 3580 60226 

2009/2010 204175 28872 77715 39166 38549 829 30318 4921 3931 58418 

Surse: Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi; ISJ Iaşi 

 
1)

 Exclusiv învăţământul superior particular 
                                                                                                                                                              

Tabelul 4.6.5. Populaţia şcolară din învăţământul de toate gradele (inclusiv învăţământul 

particular) în judeţul Neamţ – mii persoane 

Judeţul 

Neamţ 
Total Preşcolar 

Primar şi gimnazial 

Liceal 

Profe-

sional 
şi de 

ucenici 

Postliceal 

şi de 

maiştri 
Superior 

Total 

 

Primar 

(cl.I-

IV) 

Gimnazial 

(cl.V-VIII) 

Învăţă- 

mântul 

special 

(cl.I-

VIII) 

2004/2005 101187 16888 55509 26644 28426 439 18957 8634 1014 185 

2005/2006 97410 16499 52934 25580 26950 404 18671 8070 904 332 

2006/2007 94271 15991 50804 24875 25574 355 19198 6804 861 613 

2007/2008 90898 15550 48347 23136 24889 322 19076 6209 956 760 

2008/2009 88716 15889 46685 22704 23684 297 18376 5573 1348 845 

2009/2010 88248 16130 45579 22145 23167 267 20360 3541 1669 969 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Neamţ 
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Tabelul 4.6.6. Populaţia şcolară din învăţământul de toate gradele (inclusiv învăţământul 

particular) în judeţul Suceava – mii persoane 

Judeţul 

Suceava 
Total Preşcolar 

Primar şi gimnazial 

Liceal 

Profe-

sional 
şi de 

ucenici 

Postliceal 

şi de 

maiştri 
Superior 

Total 

 

Primar 

(cl.I-

IV) 

Gimnazial 

(cl.V-VIII) 

Învăţă- 

mântul 

special 

(cl.I-

VIII) 

2004/2005 148120 26397 78343 38772 39571 863 22540 10863 930 9047 

2005/2006 146018 25945 75378 37592 37786 840 23224 10642 920 9909 

2006/2007 145092 25655 73489 36668 36821 875 25404 9070 895 10579 

2007/2008 145116 25281 71691 34466 37225 839 27552 8433 958 11201 

2008/2009 143327 25076 70401 34359 36042 903 29099 7557 1104 10090 

2009/2010 143023 25594 69378 33953 35425 912 32250 4507 1377 9917 

Surse: Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava; ISJ Suceava 

 

Tabelul 4.6.7 Populaţia şcolară din învăţământul de toate gradele (inclusiv învăţământul 

particular) în judeţul Vaslui – mii persoane 

 

Judeţul 

Vaslui 
Total Preşcolar 

Primar şi gimnazial 

Liceal 

Profe-

sional 
şi de 

ucenici 

Postliceal 

şi de 

maiştri 
Superior 

Total 

 

Primar 

(cl.I-

IV) 

Gimnazial 

(cl.V-VIII) 

Învăţă- 

mântul 

special 

(cl.I-

VIII) 

2004/2005 91891 17169 50461 25420 24585 456 15049 8642 443 127 

2005/2006 90027 17672 48488 24863 23224 401 15201 8310 277 79 

2006/2007 87931 17694 47850 24749 22721 380 15118 7004 231 34 

2007/2008 86551 17511 47461 23401 23693 367 15198 6006 343 0 

2008/2009 84801 17210 46518 23018 23148 352 15309 5177 510 0 

2009/2010 83606 16911 45790 22666 22781 343 17283 2971 589 0 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui 

 

Talelul 4.6.8 Populaţia şcolară pe sexe 

An 

Şcolar 
Sexul 

 

NIVEL  DE  EDUCAŢIE 

 

TOTAL 

Regiune 

Nord-Est 

 Preşcolar Primar Gimnazial Liceal 
Profes. 

Ucenici 
SAM 

Postliceal 

maiştri 

2003  

  

Barbati   % 54 51.55 51.06 43.32 59.33 56.39 31.28 49.50 

Femei    % 46.39 48.45 48.95 56.68 40.68 43.61 68.72 50.50 
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Total      % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

2004  

  

Barbati   % 50.59 51.56 51.15 43.21 59.14 53.14 32.12 48.70 

Femei    % 49.41 48.44 48.85 56.80 40.86 46.86 67.88 51.30 

Total      % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

2005  

  

Barbati   % 50.85 51.40 51.29 44.00 56.70 53.65 25.52 47.64 

Femei    % 49.15 48.60 48.71 56.00 43.30 46.35 74.48 52.36 

Total      % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

2006  

  

Barbati   % 50.81 51.53 51.23 45.94 0.00 60.10 21.17 45.42 

Femei    % 49.19 48.47 48.77 54.06 0.00 39.90 62.17 47.44 

Total      % 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 83.33 95.24 

2007  

  

Barbati   % 50.61 51.26 50.97 47.24 0.00 56.87 43.06 42.15 

Femei    % 49.38 48.8 49.03 53.34 49.70 42.79 56.94 48.41 

Total      % 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 

Sursa: PRAI NE 2008. 

 

Tabel 4.6.9: Rata abandonului anual pe medii de rezidenţă 

An 

Şcolar 
Mediul 

 

NIVEL  DE  EDUCAŢIE 

 TOTAL 

Nord Est 

Primar Gimnazial Liceal 
Profes. 

Ucenici 
SAM 

Postliceal 

maistri 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

2003  

  

Urban   % 6.23 7.14 6.99 10.91 17.76 0.21 8.21 

Rural    % 4.26 7.02 4.17 2.24 23.25 0.00 6.82 

Total      % 5.24 7.08 5.58 6.58 20.51 0.11 7.52 

2004  

  

Urban   % 5.71 11.24 6.44 10.17 21.88 0.75 9.37 

Rural    % 4.40 8.52 4.27 4.75 29.82 0.00 8.63 

Total      % 5.06 9.88 5.36 7.46 25.85 0.38 9.00 

2005  

  

Urban   % 7.73 10.72 5.94 10.75 19.05 5.33 9.92 

Rural    % 12.28 17.55 5.49 8.04 23.45 0.35 11.20 

Total      % 10.01 14.13 5.71 9.39 21.25 2.84 10.56 

2006  

  

Urban   % 13.23 19.20 5.29 11.06 18.67 7.62 12.51 

Rural    % 8.42 13.52 4.41 4.64 26.84 0.10 9.66 

Total      % 10.83 16.36 4.85 7.85 22.76 3.86 11.08 

2007  

  

Urban   % 4.61 7.15 3.92 5.68 10.14 0.75 5.37 

Rural    % 3.63 4.29 2.71 2.6 12.8 0 4.33 

Total      % 4.12 5.72 3.31 4.14 11.47 0.37 4.85 

Sursa: PRAI NE 2008 

 

Tabel 4.6.10 Rata abandonului pe cohortă 

 

An 

Şcolar 
Sexul 

 

NIVEL  DE  EDUCAŢIE 

 
TOTAL 

Nord Est 

 
Primar Gimnazial Liceal 

Profes. 

Ucenici 
SAM 

Postliceal 

maistri 
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2003 

  

  

Nr.elevi inscrisi 181554 194851 98611 27041 24033 3146 529236 

Nr.elevi abandon 2135 2787 1342 655 798 27 7744 

% abandon 1.18 1.43 1.36 2.42 3.32 0.86 1.46 

2004 

  

  

Nr.elevi inscrisi 152220 156779 87094 10243 34445 3418 444199 

Nr.elevi abandon 1677 2848 965 308 1626 35 7459 

% abandon 1.10 1.82 1.11 3.01 4.72 1.02 1.68 

2005 

  

  

Nr.elevi inscrisi 147398 148205 88107 2440 38919 1829 426898 

Nr.elevi abandon 943 1789 708 28 1192 1 4661 

% abandon 0.64 1.21 0.80 1.15 3.06 0.05 1.09 

2006 

  

  

Nr.elevi inscrisi 178484 184039 124557 0 56897 9152 556356 

Nr.elevi abandon 1103 2227 737 0 785 2 4957 

% abandon 0.62 1.21 0.59 0.00 1.38 0.02 0.89 

2007 

  

  

Nr.elevi inscrisi 148365 174215 116850 0 57145 3616 500191 

Nr.elevi abandon 1344 2450 772 0 1281 15 5862 

% abandon 0.79 1.14 0.76 0 2.9 0.6 1.03 

 

Tabelul 4.6.11 Evoluţia ratei de succes 

 

 

  

 Anul Examene naţionale Rata de succes 

Mediu de rezidenţă 

Urban Rural 

0 1 2 3 4 5 

Total 

Nord Est 

  

  

  

  

  

  

  

  

2002-

2003 

la testul national 81.02 88.06 65.71 

examenul de bacalaureat 87.50 93.89 82.00 

2003-

2004 

la testul national 84.77 88.36 70.04 

examenul de bacalaureat 93.15 95.66 87.03 

2004-

2005 

la testul national 72.18 77.34 63.59 

examenul de bacalaureat 91.37 94.45 83.66 

2005-

2006 

la testul national 75.09 85.34 67.66 

examenul de bacalaureat 87.52 88.41 81.47 

2006-

2007 

la teza cu subiect unic 89.3 86.15 56.95 

examenul de bacalaureat 88.61 89.51 68.6 

Sursa: PRAI NE 2008 
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4.6. INCLUZIUNE SOCIALĂ 

 

4.6.1. Abordare programatică și legislativă a incluziunii sociale 

 

 Strategia de la Lisabona (2000) a adoptat ca obiectiv strategic pentru următoarea 

decadă realizarea unor „economii competitive şi dinamice ...cu mai multe locuri de muncă şi 

cu o mai mare coeziune socială”. Promovarea incluziunii sociale, obiectiv strategic 

european, urma să fie realizată printr-o metoda de coordonare deschisă, comună.  

 

Una din metodele de armonizare a politicilor sociale era și cel de stabilire a unor indicatori 

structurali ce vor fi calculaţi periodic de toate statele membre şi care să stea la baza unei 

monitorizări permanente a stadiilor de realizare a obiectivelor pentru perioada 2000-2010. 

 

După Consiliul European din decembrie 2001, ce a avut loc la Laeken, s-a decis gruparea 

acestor indicatori pe trei niveluri astfel: 

 Nivelul 1: Indicatorii primari, format dintr-un număr restrâns de indicatori de bază, 

care acoperă toate domeniile importante în dimensionarea excluziunii sociale; 

 Nivelul 2: Indicatorii secundari, menit să completeze imaginea descrisă de indicatorii 

primari cu alte dimensiuni ale problemei; 

 Nivelul 3: Indicatorii terţiari, cuprinzând indicatori specifici la nivel naţional care să 

ajute la interpretarea indicatorilor primari şi secundari, a căror selecţie este lăsată la 

latitudinea statelor membre.  

 

În anul 2005 a fost promulgată Hotărârea Guvernului nr. 488 privind aprobarea sistemului de 

indicatori de incluziune socială care a creat cadrul legal de calcul şi diseminare a acestor 

indicatori. 

 

Conform acestei hotărâri, o parte din indicatorii de incluziune socială sunt calculaţi de către 

Institutul Naţional de Statistică (INS) şi o altă parte, tot pe baza datelor furnizate de INS, de 

către Comisia antisărăcie şi promovare a incluziunii sociale (CASPIS), devenită ulterior, 

conform Hotărârii Guvernului nr. 1217 din 2006, Comisia naţională privind incluziunea 

socială, în cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  

 

Sistemul, denumit “Setul naţional de indicatori de incluziune socială”, are menirea să 

asigure caracterizarea amplă a problemei sărăciei în România, prin crearea unui fond de date 

statistice astfel conceput încât să răspundă celor mai importante cerinţe de informare şi 
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cercetare, de fundamentare a programelor naţionale de combatere a sărăcie, precum şi de 

realizare a diferitelor comparaţii internaţionale. 

 

Setul naţional de indicatori de incluziune socială este structurat pe 3 grupe mari: (1) 

indicatori primari, (2) indicatori secundari, (3) indicatori terţiari – care caracterizează 

mai multe aspecte principale ale condiţiilor de viaţă ale populaţiei (veniturile şi cheltuielile de 

consum; starea de sărăcie şi dimensiunea ei; piaţa muncii, gradul de ocupare a forţei de 

muncă şi şomajul; nivelul de instruire, gradul de cuprindere în formele de învăţământ şi 

abandonul şcolar; starea de sănătate şi asistenţa medicală; condiţiile de locuit, caracteristicile 

şi dotările locuinţelor; infracţionalitatea). 

 

Lista indicatorilor de incluziune socială propuşi a fi incluşi în programele naţionale de 

monitorizare a incluziunii sociale este formată din 10 indicatorii primari şi 8 secundari 

cuprinşi în lista de indicatori structurali stabilită de Comisia Europeană. În vederea 

constituirii listei de indicatori terţiari a fost inventariat un număr de 62 indicatori care au 

relevanţă specială pentru evaluarea incluziunii sociale şi a evoluţiei nivelului de bunăstare în 

România. 

 

Pe de altă parte, în vederea punerii în aplicare a unor măsuri de combatere a excluziunii 

sociale, prin legea 116/2002 (privind prevenirea și combaterea excluziunii sociale), se 

garantează “accesul efectiv, în mod deosebit al tinerilor, la drepturi elementare si 

fundamentale, cum sunt: dreptul la un loc de munca, la o locuință, la asistență medicală, la 

educație”, prevăzând “instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a marginalizării  

sociale și mobilizarea instituțiilor cu atribuții în domeniu”.  

 

Conform legii, marginalizarea socială, se definește prin “poziția socială periferică, de 

izolare a indivizilor sau grupurilor cu acces limitat la resursele economice, politice, 

educaționale și comunicaționale ale colectivității, ea se manifestă prin absența unui minimum 

de condiții sociale de viață”. 

 

Revenind la contextul european, în condițiile crizei economice mondiale, Strategia Europa 

2020, lansată în luna martie 2010 de către Comisia Europeană, își propune printre cele trei 

priorități și o  creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată 

a ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială, iar unul din 

obiectivele strategiei este ca numărul cetățenilor europeni cu un nivel de trai inferior 

pragului național de sărăcie să fie redus cu 25%, ceea ce ar însemna scoaterea a peste 20 de  

milioane de persoane din sărăcie. 

 

Prin Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale: un cadru 

european pentru coeziunea socială și teritorială (lansată la 16 decembrie 2010), Comisia 

Europeană a identificat următoarele direcții de acțiune: 
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• Realizarea de acțiuni pe întreg spectrul de politici; 

• Utilizarea într-o mai mare măsură și mai eficientă a fondurilor UE pentru susținerea 

incluziunii sociale; 

• Promovarea inovării sociale pe bază de elemente concrete; 

• Lucru în parteneriat și valorificarea potențialului economiei sociale; 

• Coordonarea politică îmbunătățită între statele membre. 

 

Comisia și-a propus o serie de acțiuni pentru anul 2011 constând în: 

• prezentarea unei Carte albe privind pensiile pentru a aborda împreună viabilitatea 

și adecvarea pensiilor în contextul post-criză, urmând ca în 2012 o comunicare să 

ofere o evaluare în profunzime a punerii în aplicare a strategiilor active de incluziune 

la nivel național, incluzând eficacitatea sistemelor de venit minim și a modului în care 

se pot utiliza programele UE pentru susținerea incluziunii active; 

• lansarea unui parteneriat european pentru inovare (EIP) privind îmbătrânirea 

activă și în condiții bune de sănătate precum și susținerea inițiativelor pentru 

îmbătrânire activă la toate nivelurile în contextul unui An european pentru îmbătrânire 

activă – 2012; 

• dezvoltarea Cadrului european voluntar al calității serviciilor sociale la nivel 

sectorial, inclusiv în domeniul îngrijirii pe termen lung și al lipsei locuinței; 

• evaluarea eficienței și eficacității cheltuielilor pentru sănătate, inclusiv în legătură 

cu aspectele evidențiate în comunicarea „Solidaritate în domeniul sănătății: reducerea 

inegalităților în materie de sănătate în UE”; 

• prezentarea unei inițiative legislative privind asigurarea accesului la anumite 

servicii bancare de bază și solicitarea sectorului bancar în a prezenta o inițiativă de 

autoreglementare orientată către îmbunătățirea transparenței și comparabilității 

tarifelor bancare; 

• prezentarea unei „Noi agende europene privind integrarea” pentru a susține mai 

bine eforturile statelor membre de promovare a participării active a cetățenilor din țări 

terțe proveniți din diferite contexte culturale, religioase, lingvistice și etnice în 

economiile și societățile europene;  

• prezentarea unui Cadru UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor; 

• promovarea independenței economice a femeilor, prima dintre cele cinci priorități 

ale strategiei sale privind egalitatea între femei și bărbați pentru perioada 2010-2015; 

• urmărirea corespunzătoare a Strategiei europene 2010-2020 pentru persoanele cu 

handicap, vizând circumstanțele speciale și obstacolele care împiedică persoanele cu 

handicap să se bucure pe deplin de drepturile lor; 

• identificarea metodelor și mijloacelor pentru cea mai bună continuare a activității pe 

care a început-o referitor la lipsa locuinței și la excluziunea de la locuință, ținând 

cont de rezultatele conferinței de consens din decembrie 2010; 

• facilitarea accesului la subvenții globale pentru organizații mici și un acces 

îmbunătățit la finanțare pentru grupuri cu dezavantaje multiple și cu risc ridicat de 
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sărăcie; 

• prezentarea de  propuneri pentru noul cadru de reglementare al politicii de coeziune; 

• simplificarea accesului la fonduri structurale pentru grupuri locale și asigurarea 

unei   mai mari complementarități și sinergii între fondurile UE pentru 

promovarea abordărilor bazate pe comunitate, inclusiv pentru regenerare urbană; 

• propunerea unei noi politici de coeziune post-2013 prin existența unui cadru 

strategic comun (CSC) care va asigura coerența și complementaritatea între 

Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul 

European Agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul European pentru Pescuit. 

CSC va identifica prioritățile UE pentru abordarea obiectivului european de 

combatere a sărăciei și a acțiunilor emblematice prezentate în prezenta inițiativă; 

• lansarea unei inițiative de cumulare a unei game de fonduri europene pentru 

promovarea inovării sociale pe bază de elemente concrete, cu o posibilă 

concentrare inițială pe sisteme de asistență socială; 

• susținerea prin intermediul programului PROGRESS de schimburi regulate și 

parteneriate între un set larg de părți interesate în domenii prioritare specifice, precum 

incluziunea activă, sărăcia copiilor, incluziunea romilor, lipsa locuinței și incluziunea 

financiară; 

• elaborarea de orientări voluntare privind implicarea părților interesate în definirea și 

punerea în aplicare a acțiunilor și programelor politice de abordare a sărăciei și 

excluziunii și promovarea punerii în aplicare a acestora la nivel național, regional și 

local; 

• adaptarea în cele mai bune condiții a procedurilor de lucru ale metodei deschise de 

coordonare socială la noua guvernanță promovată de strategia Europa 2020. 

 

 

Având în vedere complexitatea demersului de abordare a problematicii incluziunii sociale, 

capitolul de față va prezenta o imagine a ansamblu asupra situației existente la nivelul 

regiunii Nord-Est pentru perioada 2007 – 2010 cu focalizare pe următoarele teme: sărăcie, 

acces la prestații sociale, acces la locuire (inclusiv condiții de locuit), acces la servicii sociale, 

acces la servicii de sănătate, acces la educație (grupuri dezavantajate), infracționalitate 

juvenilă, persoane cu handicap și persoane private de libertate. Menționăm ca accesul la 

educație și formare profesională este inclus în capitolul educație și formare profesională al 

PRAO. 
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4.6.2. Incidența sărăciei  

 

Unul dintre indicatorii cei mai importanţi ai incluziunii sociale este rata sărăciei. 

 

Oficiul de statistică al UE, Eurostat a ales ca metodă de măsurare a sărăciei metoda relativă, 

în principal pe baza a două considerente şi anume: scopul major al UE nu constă în asigurarea 

fiecărui cetăţean a unui nivel minim de trai, ci în realizarea situaţiei în care toţi cetăţenii 

Europei să beneficieze de un nivel de prosperitate înalt care depinde în foarte mare măsură de 

nivelul dezvoltării economice şi sociale a fiecărui stat. Cel de-al doilea considerent a fost 

faptul că este deosebit de greu de definit un nivel minim standard de viaţă care să fie unanim 

acceptat, în condiţiile existenţei unor decalaje importante între gradele de dezvoltare ale 

statelor ce compun Uniunea Europeană. 

 

În acest context, descrierea sărăciei relative, în care sărac este considerat acel individ ale 

cărui resurse, în principal monetare, nu îi permit atingerea unui anumit nivel de bunăstare 

realizat de întreaga populaţie din ţara respectivă, se poate obţine doar utilizând nu un singur 

indicator, ci un set de indicatori, fiecare aducând un plus de informaţie asupra dimensiunii, 

incidenţei, profilului şi gravităţii fenomenului sărăciei din fiecare ţară, făcând posibilă 

totodată şi comparaţia internaţională
8
. 

 

Atât statisticile Institutul Național de Statistică (INS) cât și cele ale Ministerului Muncii, 

Familiei și Protecției Sociale (MMFPS), mențin regiunea Nord-Est printre regiunile 

fruntașe în ceea ce privește incidența sărăciei.  

 

Conform datelor statistice ale MMFPS rata sărăciei absolute a avut un trend descendent în 

perioada 2007 – 2009 pentru toate regiunile de dezvoltare, regiunea Nord-Est plasându-se în 

anul 2009 pe locul 3 după ce în 2007 – 2008 a ocupat primul loc din acest punct de vedere. 

 

Rata sărăciei pe regiuni - Indicatori calculați de MMFPS 

Regiune de dezvoltare  Rata sărăciei absolute 

2007 2008 2009 

Nord Est 15,6 8,5 4,5 

Sud-Est 12,2 7,1 4,7 

Sud-Muntenia 10,2 4,4 2,6 

Sud-vest  12,9 7,9 5,3 

Vest 4,5 3,4 2,0 

                                                 
8
 Institutul Național de Statistică, Dimensiuni ale incluziunii sociale în România 2009, 2010 



 

81 

 

Nord-Vest 8,2 5,7 2,5 

Centru  8,5 5,2 3,2 

București 1,6 1,1 0,4 

 

 
 

Rata sărăciei absolute pe regiuni 2007 – 2009  - Indicatori calculați de MMFPS 

 

Rata sărăciei la pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent 

calculată de Institutul Național de Statistică (inclusiv consumuri din resurse proprii) 

 

Regiune Pondere 

 2008 2009 

Nord-Est 27,2 26,1 

Sud-Est 22,7 22,4 

Sud-Muntenia 17,5 17,6 

Sud-vest  23,3 22,3 

Vest 13,3 10,1 

Nord-Vest 15,6 16,3 

Centru  14,5 14,1 

București 4,7 3,7 
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Rata sărăciei la pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent pe regiuni în 2008 - 2009 

 

Regiunea Nord-Est se plasează în datele statistice ale  INS pe primul loc din punct de vedere 

a ratei sărăciei la pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent, între 

regiunile de dezvoltare și în 2008 și în 2009. 

 

4.6.3. Accesul la prestații sociale  

 

O componenta importantă a strategiilor de incluziune socială o constituie accesul la prestații 

sociale.  

 

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale acordă astfel o serie de prestații sociale în 

vederea diminuării stării de sărăcie a categoriilor defavorizate, susținerii familiilor cu copii, a 

familiilor aflate în dificultate, precum și creșterii calității vieții cetățenilor. 

 

În scopul prevenirii, limitării sau înlăturării efectelor temporare ori permanente ale unor 

situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, 

grupurilor ori comunităţilor, în anul 2010 s-au acordat atât prestaţii universale cât şi ţintite, 

sub formă de alocații, indemnizații și ajutoare:  

 pentru familiile nou constituite: sprijin la încheierea căsătoriei; 

 pentru familiile cu copii: 

o alocația de stat pentru copii; 

o alocaţia pentru copii nou-născuţi, trusoul pentru nou-născuţi; 

o indemnizaţia pentru creşterea copilului sau stimulentul în cazul în care mama 

sau tatăl aflat în concediu de creştere a copilului realizează venituri 

profesionale supuse impozitului pe venit; 
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o alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală și alocația familială 

complementară; 

o alocaţia lunară de plasament.  

  pentru persoanele și familiile cu venituri mici:  

o ajutorul social pentru asigurarea venitului minim garantat, ajutoare de urgenţă, 

ajutoare de înmormântare; 

o ajutoare de încălzire; 

o pentru persoanele cu handicap - o serie de prestaţii destinate adulţilor, copiilor, 

precum şi familiilor care includ persoane cu handicap.  

 

Deoarece criza economică a condus la diminuarea nivelului de trai al familiilor cu venituri 

mici, în perioada 2009-2010 s-au adoptat o serie de prevederi legislative care să protejeze 

aceste familii, în sensul cuprinderii de noi beneficiari ai unor prestaţii existente destinate 

categoriilor defavorizate, precum şi al majorării cuantumurilor unor prestaţii.  

 

În anul 2010, datorită necesităţii adoptării unor măsuri care să contribuie la restabilirea 

echilibrului bugetar, a fost aprobată Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în 

vederea restabilirii echilibrului bugetar, prin care, începând cu luna iulie 2010:  

- a fost diminuat cu 15% cuantumul indemnizaţiei pentru creșterea copilului, acordată 

în temeiul art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea 

familiei în vederea creșterii copilului. Măsura diminuării cuantumului indemnizației 

pentru creșterea copilului s-a aplicat până la sfârşitul anului 2010; 

- au fost abrogate o serie de acte normative care au instituit următoarele prestaţii 

sociale: sprijinul financiar la constituirea familiei, trusoul pentru nou-născuţi, alocaţia 

pentru copiii nou-născuți, acestea nemaifiind acordate începând cu luna iulie 2010.  

 

Prin adoptarea la sfârşitul anului 2010 a Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 

familiei a fost instituită o nouă alocaţie familială care reprezintă rezultatul consolidării a două 

alocaţii anterioare, respectiv alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru 

familia monoparentală, reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 

privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia 

monoparentală, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, cu modificările ulterioare, 

care s-a abrogat. 

 

La nivelul anului 2010, regiunea Nord-Est se plasează astfel pe primul loc între 

regiunile de dezvoltare în ceea ce privește: 

 Numărul mediu lunar de copii beneficiari de alocaţie de stat pentru copii; 

 Numărul total de beneficiari de alocaţie pentru copii nou-născuţi; 

 Numărul total de beneficiari de trusou; 

 Numărul mediu lunar de beneficiari de indemnizaţie pentru creşterea copilului; 
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 Numărul mediu lunar de familii beneficiare de alocaţie familială 

complementară; 

 Numărul total de beneficiari ai sprijinului financiar la încheierea căsătoriei; 

 Numărul total de beneficiari ai alocației lunare pentru plasament. 

 

4.6.4. Accesul la locuire  

 

 Un indicator important legat de gradul de incluziune socială îl reprezintă accesul la 

locuire. Conform datelor cuprinse în anularul statistic pe 2009 al INS, la nivelul anului 2008 

situația fondului de locuințe pentru județele regiunii Nord-Est este următoarea: 

 

Județ Nr. locuințe 

Proprietate  

majoritar de stat 

Proprietate 

majoritar privată 

Bacău  264.044 4.680 259.324 

Botoşani 168.770 3.426 165.344 

Iaşi  279.980 3.474 276.506 

Neamţ 210.487 3.971 206.516 

Suceava 251.119 4.632 246.487 

Vaslui 168.710 2.815 165.895 

 

În județul Botoșani, prin Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate 

închirierii derulat prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în perioada 2001 – 2009 au fost 

recepţionate, la nivelul judeţului Botoşani, un număr de 666 de locuinţe (sursa www.anl.ro). 

În 2010), la nivelul judeţului există în execuţie 96 de apartamente. 

 

În județul Bacău, au fost repartizate pentru închiriere 45 de locuințe către solicitanți, în 

perioada 2008 – 2009. 

 

În județul Neamț, un număr de 1.338 familii şi persoane singure marginalizate, respectiv un 

număr de 102 familii și persoane singure au beneficiat de acces la locuință. 

 

Pentru județul Suceava, slaba alocare a resurselor financiare către construcţia de locuinţe din 

fonduri publice, costul ridicat al locuinţelor corelată cu neprecizarea nici unei soluţii sau 

recomandări de utilizare a clădirilor deja existente au condus în timp la o situaţie care face 

practic imposibilă aplicarea măsurii în localităţile urbane prin inexistenţa unui stoc de 

locuinţe sociale.  

 

Numărul locuinţelor terminate la nivelul judeţului Suceava, se prezintă astfel: 

 în anul 2008 a fost de 1.920 locuinţe din care : 

 în mediul urban 973 locuinţe; 

http://www.anl.ro/
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 în mediul rural 947 locuinţe; 

 în anul 2009 a fost de 1.063 locuinţe, din care : 

 în mediul urban 516 locuinţe ; 

 în mediul rural 547 locuinţe. 

 

Pentru județul Iași, la nivelul Municipiului Iaşi, în perioada 2008 - 2009 au fost înregistrate: 

 554 de solicitări de acordare a unei locuinţe sociale, din proprietatea publică a 

Municipiului Iaşi; 

 396 de solicitări de locuinţe din fondul locativ de stat sau proprietatea privată a 

Municipiului Iaşi; 

 446 de solicitări de locuinţe destinate tinerilor spre închiriere, construite prin A.N.L. 

Pentru aceeaşi perioadă, municipalitatea a repartizat: 

 222 de locuinţe din fondul locativ de stat şi proprietatea privată sau publică a 

Municipiului Iaşi; 

 8 locuinţe construite prin A.N.L. 

 

Alături de acest indicator, MMFPS a prezentat în cadrul raportului privind incluziunea 

socială în 2008 și o serie de alți indicatori privind condițiile de locuire, care plasează, printre 

altele regiunea Nord-Est pe primul loc între regiuni din punct de vedere a numărului 

persoanelor care trăiesc fără baie sau duș în locuință (anul 2008). 

 

4.6.5. Accesul la servicii sociale  

 

 

Situația serviciilor sociale în cele 6 județe, pe baza rapoartelor județene cu privire la 

incluziunea socială 2009 - 2010 

 

Județul Bacău 

 

În județul Bacău, la nivelul anului 2009, existau un număr de 99 de furnizori de servicii 

sociale, atât publici cât și privați, în regim rezidențial și non-rezidențial.  

 

Analizând sistemul, numărul total de furnizori de servicii sociale este insuficient si deservește 

numai 2% din populația totală pe județ,  comparativ cu numărul relativ mare al persoanelor 

aflate la nevoie, din toate categoriile sociale. De asemenea, în mare măsură, cele 99 de unități 

de asistență socială pe care le organizează furnizorii se constituie în câte o singură unitate de 

asistență socială (excepție DGASPC și un mic număr de furnizori privați). 
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Tipurile de servicii acordate persoanelor vârstnice aflate în situație de dependență socio-

medicală sunt insuficiente cantitativ și calitativ. Din evidențele statistice rezultă că: 

- la nivelul județului, numărul pensionarilor se situează in jurul cifrei de 130.000 pe când 

numărul total de persoane vârstnice care sunt beneficiari de servicii sociale este de 

5.025; 

- serviciile acordate cuprind activități de îngrijire la domiciliu și asistență și îngrijire în 

cămine pentru persoane vârstnice; 

- îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice este organizată mai mult în Municipiul 

Bacău și în măsură mai mică în Municipiul Moinești; 

- Fundația de Sprijin Comunitar Bacău este singurul furnizor care organizează îngrijire la 

domiciliu și in mediu rural; 

- numărul de cămine pentru persoane vârstnice (6 cămine) este insuficient, aspect rezultat 

din numărul cererilor nesoluționate; 

- tipul de servicii acordate pentru persoanele vârstnice sunt în mare majoritate cu caracter 

primar și în puține situații aceștia beneficiază de servicii specializate (consiliere 

psihologică, terapie ocupațională, recuperare fizică-motorie, asistență paleativă etc.). 

 

In județul Bacău nu există nici o unitate tip adăpost pentru persoanele supuse faptelor de 

violență în familie sau pentru alte categorii de persoane fără adăpost, cu toate că aceste 

fenomene au luat amploare.  

 

Există un număr mare de persoane supuse actelor de violență în familie iar în județ  

funcționează numai un centru de consiliere si sprijin a acestora (DGASPC). În cadrul 

DGASPC Bacău funcționează Centrul Maternal – Bacău, înființat pentru mame cu copil nou-

născut și fără adăpost și provizoriu acordă protecție și altor femei supuse violenței în familie. 

 

Nu există de asemenea furnizori de servicii specializate pentru persoanele consumatoare de 

alcool și droguri. Până în prezent la AJPS Bacău nu au fost acreditate asociații sau fundații 

care să organizeze activități de asistență socială pentru categorii de persoane adulte, de 

etnie romă. 

 

În anul 2010, DGASPC Bacău, cu 28 de servicii sociale acreditate, a urmărit dezvoltarea şi 

diversificarea serviciilor sociale specializate în scopul continuării procesului de reformă a 

sistemului de asistenţă socială la nivelul judeţului Bacău. 

 

Pe lângă realizările obţinute trebuie subliniat că, domeniul de activitate ce intră în competenţa 

DGASPC Bacău se confruntă cu probleme legate de asigurarea surselor de finanţare pentru 

desfăşurarea activităţii la nivelul cerut de Standardele de calitate minime obligatorii, fapt ce 

afectează atât calitatea serviciilor oferite beneficiarilor, cât mai ales dezvoltarea de servicii 

specializate funcţie de nevoile identificate. 
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De asemenea, trebuie menţionat faptul că o altă problemă critică este cea legată de 

insuficienta dezvoltare la nivelul judeţului Bacău a serviciilor sociale primare – la nivelul 

comunităţilor, deşi actele normative în vigoare din domeniul asistenţei sociale o prevăd ca 

obligativitate. 

 

Absenţa acestor servicii are repercusiuni asupra activităţii DGASPC Bacău, dar mai ales 

asupra persoanelor aflate în nevoie socială, în sensul că intervenţia care ar trebui să aibă loc 

prin oferirea de servicii preventive în comunitatea de origine, implică separarea beneficiarilor 

de familie, respectiv instituţionalizarea în cele mai multe cazuri, ceea ce înseamnă costuri 

mari. 

 

În domeniul asistenţei sociale intervenţia la nivel macro-social trebuie realizată şi asumată de 

toate instituţiile cu atribuţii în domeniu, nu fragmentat, deoarece obiectivul final este 

construcţia unui sistem de asistenţa socială care să implice servicii de calitate organizate în 

proximitatea beneficiarilor la cele mai mici costuri. 

 

În anul 2010, AJPS Bacău a gestionat un număr de 52 de furnizori de servicii sociale, din 

care 19 publici cu 59 unități de asistență socială și 33 de furnizori de servicii sociale privați 

cu 47 unități de asistență socială. Dintre acestea în anul 2010, au fost nou acreditate 9 unități 

sociale din care 7 publice și 8 private. De serviciile acestor furnizori au beneficiat un număr 

de 1356 de copii , 750 de adulți și 1975 de persoane vârstnice . 

 

Județul Botoșani 

 

La nivelul județului Botoșani, în anul 2009 existau un număr de 47 de servicii sociale 

adresate unor categorii diferite de beneficiari, cele mai multe dintre le fiind dedicate copilului 

(29). Se remarcă lipsa serviciilor sociale adresate persoanelor de etnie rromă,  respectiv a 

victimelor traficului de ființe umane sau a dependenților de droguri. De asemenea, există un 

singur serviciu adresat victimelor violenței domestice. 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani este cel mai mare 

furnizor public de servicii sociale din judeţul Botoşani. 

 

Până la sfârșitul  anului 2010 au fost acreditați 46 de furnizori de servicii sociale. Se poate 

remarca insuficienta preocupare a autorităților locale de înființa compartimente /servicii de 

asistență socială, care, deși  definiți ca principalii furnizori de servicii sociale, responsabili de 

identificarea nevoilor beneficiarilor si  dezvoltarea de servicii specializate pentru acoperirea 

nevoilor acestora, nu au solicitat acreditarea. Principalul motiv este lipsa personalului de 

specialitate si a capacității financiare de a înființa serviciul de specialitate. Astfel, până în 

prezent doar 13 Consilii Locale au fost acreditate pentru servicii sociale cu caracter primar 

acordate în cadrul Compartimentelor de specialitate, iar alte 2 sunt în curs de acreditare. 
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Județul Iași 

 

În anul 2009 au depus documentaţia pentru acreditare/reacreditare 111 furnizori publici şi 

privaţi. Din aceştia 7 au fost respinşi, iar pentru 18 au fost transmise notificări urmând a fi 

soluţionate în cursul anului 2010. 

 

În cursul anului 2009 au fost acreditaţi/reacreditaţi 85 furnizori de servicii sociale. Din cei 85 

furnizori acreditaţi, 19 aveau documentaţia depusă la finele anului 2008. 

 

În anul 2010, la AJPS au fost acreditați un număr de 36 de furnizori publici (D.G.A.S.P.C., 

primării, centre medico-sociale, cantine sociale, unităţi rezidenţiale aflate în structura 

serviciilor publice locale/judeţene) și 23 privați (asociații, fundații, culte ,etc.). 

 

La nivelul judeţului Iaşi principalii furnizori de servicii sociale şi prestaţii sociale sunt: 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Agenţia Judeţeană pentru 

Prestaţii Sociale, Compartimentele de Asistenţă Socială de la nivelul primăriilor din mediul 

rural şi urban, organizaţii neguvernamentale, biserica, alte organizaţii publice sau private.  

Aceste instituţii au demarat proiecte care au dus la dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială. 

Capacitatea lor de a iniţia şi derula servicii de asistenţă socială este diferită de la o comunitate 

la alta, existând factori economici, politici, sociali, de mediu care influenţează procesul de 

dezvoltare. 

 

Serviciile sociale au fost dezvoltate în ultimii ani în zona urbană şi în cele mai multe cazuri la 

iniţiativa instituţiilor statului sau a organizaţiilor neguvernamentale. In zona rurală, puține 

comunități au dezvoltat servicii sociale. 

 

Cu privire la situația serviciilor sociale, aceleași aspecte surprinse și de DGASPC Bacău se 

remarcă și la nivelul județului Iași. 

 

Județul Neamţ 

 

În judeţul Neamţ ponderea cea mai mare a furnizorilor de servicii sociale este în sectorul 

neguvernamental. Implementarea strategiei naţionale privind serviciile sociale, precum şi a 

strategiilor sectoriale aferente domeniului reprezintă preocuparea majoră a instituţiilor 

implicate şi pentru perioada următoare. 

 

În perioada 2008-2009 au fost acreditaţi/reacreditaţi 61 de furnizori de servicii sociale publici 

şi privaţi, din care: 
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 1 Direcţie Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în subordinea 

Consiliului Judeţean Neamţ; 

 2 Centre de Îngrijire şi Asistenţă în subordinea Consiliului Judeţean Neamţ; 

 2 Direcţii de Asistenţă Socială în subordinea Consiliilor locale; 

 13 Servicii de Asistenţă Socială în subordinea Consiliilor locale; 

  1 Unitate medico-socială; 

 42 Organizaţii neguvernamentale. 

Furnizorii acreditaţi în perioada 2008-2009 oferă un total de 98 de servicii sociale, adresate 

grupurilor ţintă după cum urmează: 

 Familie şi copil – 49 servicii; 

 Persoane cu handicap –17 servicii; 

 Persoane vârstnice – 24 servicii; 

 Persoane fără adăpost – 4 servicii; 

 Refugiaţi – 0; 

 Populaţia de etnie rromă – 1 serviciu; 

 Alte categorii (cantine sociale) – 3 servicii. 

În anul 2010, la AJPS Neamț au fost acreditați, 16 furnizori, din care 7 publici și 9 privați.  

 

Județul Suceava 

 

La nivelul anului 2009, în județul Suceava erau acreditați un număr de 131 de furnizori de 

servicii sociale, publici și privați. 

 

Beneficiarii acestora sunt după cum urmează : 

 copii în dificultate – 25 furnizori; 

 cupluri mamă – copil – 4;  

 copii şi tineri în dificultate – 2; 

 tineri în dificultate – 8; 

 copii cu dizabilităţi – 14; 

 persoane adulte cu handicap –7; 

 persoane care suferă de boli incurabile / bolnavi cronici – 0; 

 persoane  infectate sau bolnave HIV/SIDA (copii şi adulţi) –1; 

 persoane vârstnice –11; 

 victime ale violenţei în familie/agresori familiali – 3; 

 persoane adulte fără adăpost – 2; 

 victime ale traficului de persoane – 1; 

 persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice – 0; 

 persoane emigrante / refugiaţi –0; 
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 persoane de etnie rromă – 0; 

 Servicii destinate altor categorii de persoane din care: 

o cantine sociale – 6; 

o de îngrijiri la domiciliu – 8; 

o de asistenţă medico-socială – 4; 

o alte tipuri de servicii – 25; 

Se poate remarca lipsa serviciilor sociale destinate persoanelor dependente de consumul de 

droguri, alcool sau alte substanţe toxice, refugiaţi și persoanelor de etnie rromă. De 

asemenea, persoanele afectate de HIV/SIDA și victimele traficului de persoane beneficiază 

doar de 1 singur serviciu acreditat. 

 

În anul 2010, la AJPS Suceava au fost acreditați, 14 furnizori de servicii sociale, din care 5 

sunt publici, iar 9 sunt privați. 

 

Județul Vaslui 

 

La nivelul anului 2009, la nivelul județului Vaslui existau un număr de 59 de servicii sociale 

ale furnizorilor publici acreditați și un număr de 23 furnizori de servicii privați (ONG-uri, 

culte religioase). 

 

Ca și nevoi în domeniul serviciilor sănătate, au fost identificate următoarele puncte: 

dezvoltarea de centre de recuperare pentru copilul cu handicap, centre respiro pentru copilul 

cu handicap, echipa mobilă pentru copilul cu handicap în mediul rural, înfiinţarea pe lângă 

centrele de primire pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat a serviciilor de consiliere 

adresate agresorilor, dezvoltarea de servicii adresate copiilor străzii - adăpost copiii străzii, 

dezvoltarea de servicii pentru copii cu rezultate şcolare deosebite sau cu talente speciale care 

provin din familii defavorizate, dezvoltarea de servicii care să se adrese copiilor romi – în 

vederea realizării incluziunii sociale şi nediscriminării copiilor de etnie roma. 

În anul 2010, au fost acreditați un număr de 29 furnizori de servicii sociale, din care21 

furnizori publici şi 8 furnizori privaţi. 

 

Conform specialiștilor DGASPC Vaslui, incluziunea socială poate fi realizată cu succes 

numai folosind o abordare complexă, care se adresează tuturor aspectelor în acelaşi timp, 

utilizând resursele disponibile pe deplin, în mod eficient şi concentrat. Totuşi, coordonarea 

eficientă poate fi obţinută în cazul în care toţi actorii relevanţi sunt interesaţi, conștienți de 

beneficiile şi scopurile unei astfel de acţiuni sincronizate şi doresc să fie implicaţi. Aceasta se 

poate obţine prin furnizarea unui acces adecvat la serviciile de bază, la informare, cât şi prin 

asigurarea unui tratament nondiscriminatoriu pentru a avea acces la toate oportunităţile 

oferite de societate.  
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Pentru a consolida şi promova incluziunea socială, crearea parteneriatelor locale, respectiv 

cooperarea între ONG-uri, organizaţiile de voluntari, mediul de afaceri şi autorităţile locale 

trebuie, de asemenea, încurajate. Se prevede un rol activ pentru parteneriatul local în 

furnizarea de servicii de sprijin familiilor, astfel încât responsabilităţile domestice să nu 

constituie o piedică în participarea pe piaţa muncii. Facilităţile şi finanţarea trebuie să fie 

disponibile pentru a asigura nerestricționarea opţiunilor participanţilor. Aducerea persoanelor 

cu dizabilități pe piaţa muncii va fi intensificată prin formarea profesionala şi asistarea lor în 

găsirea şi păstrarea unui loc de munca şi prin încurajarea angajatorilor pentru a le oferi mai 

multe oportunităţi. Formarea şi ocuparea persoanelor cu dizabilități vor necesita condiții 

speciale de acces, echipamente și dispozitive speciale. În vederea furnizării de servicii către 

aceste grupuri țintă, ONG-urile trebuie să-şi întărească propria capacitate prin formarea şi 

îmbunătăţirea aptitudinilor personalului şi prin consolidarea cooperării între organizaţii. 

 

4.6.6. Acces la servicii de sănătate  

 

 Institutul Național de Statistică a reținut o serie de indicatori cu referire la excluziunea 

de la sănătate, în cele ce urmează fiind prezentate câteva date statistice valabile pentru 2007 – 

2009 pentru regiunea de Nord-Est. Și aceste date mențin regiunea de Nord-Est pe primul loc 

(cu foarte puține excepții) în clasamentul celor mai dezavantajate regiuni din țară în privința 

indicatorilor de sănătate și acces la servicii de sănătate. 

 

Conform datelor statistice ale INS, în anul 2009, regiunea Nord-Est a înregistrat aceeași rată 

a mortalității infantile de 11,1% ca și în anul 2008, situându-se cu toate acestea pe primul 

loc, la egalitate cu regiunea Sud-Vest. În perioada 1995 – 2007 s-a aflat pe primul loc în țară 

din perspectiva acestui indicator (cu excepția anilor 2006 și 2008). 

 
Rata mortalității infantile pe regiuni 2007 - 2009 
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 În ceea ce privește rata de înscriere la medicul de familie (calculată ca pondere a 

populaţiei înscrise la medicul de familie în populaţia stabilă), comparativ cu celelalte regiuni 

din țară, regiunea Nord-Est are cel mai scăzut indicator pentru anul 2009, mai mult, în 

perioada 2005 – 2009 fiind în mod constant pe primul loc cu cea mai mică rată.  

 

 În privința morbidității, regiunea de Nord-Est se plasează la nivelul anului 2009 pe 

locul 3 în rândul regiunilor de dezvoltare în ceea ce privește numărul de cazuri noi de TBC . 

 

 
Situația numărului de cazuri noi de TBC la 100.000 de locuitori pe regiuni 2007 - 2009 

 

4.6.7. Infracționalitate juvenilă 

 

 Regiunea Nord-Est se află potrivit datelor INS pe locul 1 în rândul regiunilor de 

dezvoltare în ceea ce privește criminalitatea juvenilă în anul 2009, iar județul Vaslui pe locul 

2 în țară din acest punct de vedere după județul Tulcea. 

 

4.6.8. Persoane cu handicap 

 

 Conform Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a 

persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013, aprobată prin HG 1175 din 29/09/2005, 

persoanele cu handicap sunt ”acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor 

fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul 

cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi 

incluziunii sociale”. 
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 Datele statistice de la jumătatea anului 2011, plasează regiunea Nord-Est pe locul doi 

în rândul regiunilor de dezvoltare din punctul de vedere a ponderii persoanelor cu 

handicap din regiune în numărul total al persoanelor cu handicap din România, după 

regiunea Sud-Muntenia. Aceeași situație se înregistra și la nivelul anilor 2009 – 2010. 

 

 Județul Iași se află pe locul trei în țară din perspectiva acestui indicator, urmând 

județul Argeș și municipiul București. Populația cu handicap reprezintă un procent de 2,82% 

din totalul populației regiunii Nord-Est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribuția pe regiuni de dezvoltare  a persoanelor cu handicap la 30.06.2011,  

sursa: MMFPS, DGPPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ponderea persoanelor cu handicap, pe regiuni de dezvoltare la 30.06.2011,  

sursa: MMFPS, DGPPH 

 

112,696

104,409
99,207

83,610 83,760

72,952
69,473

64,362

SUD-

MUNTENIA

NO RD-EST NO RD-VEST CENTRU SUD-EST SUD-VEST-

O LTENIA 

VEST BUCURESTI-

ILFO V

SUD-VEST-OLTENIA 

10.57%

SUD-EST 

12.13%

CENTRU

12.11%

NORD-VEST

14.37%

NORD-EST

15.12%

SUD-MUNTENIA

16.32%

BUCURESTI-ILFOV

9.32%

VEST

10.06%
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 Urmând accepțiunea dată persoanelor cu handicap de către Strategia națională din 

domeniu, ca persoane expuse excluziunii ce beneficiază de măsuri de protecție, prezentăm 

mai jos o situație cu privire la aceste măsuri. 

 

 La nivel de instituții publice în privința serviciilor rezidențiale pentru persoane cu 

handicap situația este următoarea: 

  

Județ 

 

 

Tip  

centru  

Bacău Botoșani Iași Neamț Suceava Vaslui 

Centru de 

recuperare/reabilitare 
4 2 1 1 - 3 

Centru de îngrijire și 

asistență 
2 3 2 4 - 2 

Centru de integrare 

prin terapie 

ocupațională 

1 1 1 - - - 

Centru de recuperare 

reabilitare 

neuropsihiatrică 

2 - - 1 6 1 

Locuințe protejate - - 2 1 1 4 

Centru respiro - -    1 

 

Pentru serviciile nerezidențiale ale instituțiilor publice situația se prezintă astfel: 

 

Județ 

 

 

Tip  

centru  

Bacău Botoșani Iași Neamț Suceava Vaslui 

Centru de zi - - 2 - - - 

Centru de servicii de 

recuperare 

neuromotorie de tip 

ambulatoriu 

- 1 2 - - 3 

 

 În ceea ce privește numărul de unități protejate, prin unitate protejată autorizată 

înțelegându-se operatorul economic de drept public sau privat, cu gestiune proprie, în cadrul 

căruia cel puţin 30% din numărul total de angajaţi cu contract individual de muncă sunt 

persoane cu handicap (în conformitate cu prevederile art. 5 (2) din Legea nr. 448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare), situația este următoarea
9
: 

                                                 
9
 Conform datelor existente pe site-ul http://www.anph.ro, valabile la 01.07.2011 

http://www.anph.ro/
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Nr.crt Județ Număr unități protejate Număr persoane cu 

handicap angajate  

1.  Bacău 14 23 

2.  Botoșani 5 16 

3.  Iași 13 57 

4.  Neamț 12 29 

5.  Suceava 7 21 

6.  Vaslui 3 4 

 

 Se poate remarca numărul scăzut de unități protejate care sunt o formă activă de 

angajare a persoanelor cu handicap la nivelul fiecărui județ, cu un număr extrem de redus la 

nivelul județelor Vaslui și Botoșani. 

 

 Din același punct de vedere al angajării pe piața muncii, la nivelul celor două județe 

menționate se observă numărul scăzut de persoane angajate (pe piața liberă sau în unități 

protejate) – vezi tabel Situația persoanelor cu handicap la nivelul județelor regiunii Nord-

Est pe categorii și tipuri de handicap la 30.06.2011. 

 

 Luând în considerare tipul de handicap, se remarcă la nivelul regiunii ponderea 

scăzută a angajărilor în rândul persoanelor cu handicap mintal și psihic. – vezi tabel Numărul 

de persoane cu handicap adulte angajate și ponderea lor în numărul total de persoane 

adulte cu handicap la 30.06.2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indicatori referitori la persoanele cu handicap – 2011 – Date DGPPH 
Situația persoanelor cu handicap la nivelul județelor regiunii Nord-Est pe categorii și tipuri de handicap la 30.06.2011 

 

Nr. 

crt. 
JUDEȚUL CATEGORIA FIZIC SOMATIC AUDITIV VIZUAL MENTAL PSIHIC ASOCIAT 

HIV / 

SIDA 

BOLI 

RARE 

SURDO 

CECI 

TATE 

SOCIAL TOTAL 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 BACĂU 

TOTAL 

NEINSTITUȚIONALIZAȚI,  

din care: 

2.836 2.540 784 2.899 3.297 2.601 365 283 1.261 0   16.866 

 BACĂU NEINSTITUȚIONALIZAȚI COPII 488 425 108 138 487 314 110 8 80 0   2.158 

 
BACĂU NEINSTITUȚIONALIZAȚI 

ADULȚI 
2.348 2.115 676 2.761 2.810 2.287 255 275 1.181 0   14.708 

 
BACĂU TOTAL INSTITUȚIONALIZAȚI,  

din care: 
64 6 3 9 469 123 0 0 0 0 120 794 

 BACĂU INSTITUȚIONALIZAȚI COPII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 BACĂU INSTITUȚIONALIZAȚI ADULȚI 64 6 3 9 469 123 0 0 0 0 120 794 

 BACĂU TOTAL JUDEȚ, din care: 2.900 2.546 787 2.908 3.766 2.724 365 283 1.261 0 120 17.660 

 BACĂU COPII 488 425 108 138 487 314 110 8 80 0 0 2.158 

 BACĂU ADULȚI 2.412 2.121 679 2.770 3.279 2.410 255 275 1.181 0 120 15.502 

2 BOTOȘANI 

TOTAL 

NEINSTITUȚIONALIZAȚI,  

din care: 

2.706 1.637 378 2.881 1.827 1.242 896 165 99 1   11.832 

 BOTOȘANI NEINSTITUTIONALIZAȚI COPII 399 255 30 203 264 214 303 3 69 1   1.741 

 
BOTOȘANI NEINSTITUTIONALIZAȚI 

ADULȚI 
2.307 1.382 348 2.678 1.563 1.028 593 162 30 0   10.091 

 
BOTOȘANI TOTAL INSTITUTIONALIZAI,  

din care: 
19 4 1 10 247 59 9 5 0 1 0 355 

 BOTOȘANI INSTITUȚIONALIZAȚI COPII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 BOTOȘANI INSTITUȚIONALIZAȚI ADULȚI 19 4 1 10 247 59 9 5 0 1 0 355 

 BOTOȘANI TOTAL JUDEȚ, din care: 2.725 1.641 379 2.891 2.074 1.301 905 170 99 2 0 12.187 

 BOTOȘANI COPII 399 255 30 203 264 214 303 3 69 1 0 1.741 

 BOTOȘANI ADULȚI 2.326 1.386 349 2.688 1.810 1.087 602 167 30 1 0 10.446 

3 IAȘI 

TOTAL 

NEINSTITUTIONALIZAȚI,  

din care: 

3.053 6.864 1.060 3.965 4.495 2.527 3.304 166 33 3   25.470 

 IAȘI NEINSTITUTIONALIZAȚI COPII 214 556 26 41 410 61 1.574 0 0 1   2.883 



 
IAȘI NEINSTITUTIONALIZAȚI 

ADULȚI 
2.839 6.308 1.034 3.924 4.085 2.466 1.730 166 33 2   22.587 

 
IAȘI TOTAL INSTITUTIONALIZATI,  

din care: 
21 5 4 6 337 43 20 0 0 0 1 437 

 IAȘI INSTITUȚIONALIZAȚI COPII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 IAȘI INSTITUȚIONALIZAȚI ADULȚI 21 5 4 6 337 43 20 0 0 0 1 437 

 IAȘI TOTAL JUDEȚ, din care: 3.074 6.869 1.064 3.971 4.832 2.570 3.324 166 33 3 1 25.907 

 IAȘI COPII 214 556 26 41 410 61 1.574 0 0 1 0 2.883 

 IAȘI ADULȚI 2.860 6.313 1.038 3.930 4.422 2.509 1.750 166 33 2 1 23.024 

4 NEAMȚ 

TOTAL 

NEINSTITUTIONALIZAȚI,  

din care: 

3.266 1.796 523 3.414 3.316 741 1.455 193 72 2   14.778 

 NEAMȚ NEINSTITUTIONALIZAȚI COPII 48 207 48 83 475 79 614 8 0 0   1.562 

 
NEAMȚ NEINSTITUTIONALIZAȚI 

ADULȚI 
3.218 1.589 475 3.331 2.841 662 841 185 72 2   13.216 

 
NEAMȚ TOTAL INSTITUTIONALIZATI,  

din care: 
34 18 4 21 349 169 58 8 0 0 1 662 

 NEAMȚ INSTITUȚIONALIZAȚI COPII 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 

 NEAMȚ INSTITUȚIONALIZAȚI ADULȚI 34 18 4 21 349 169 53 8 0 0 1 657 

 NEAMȚ TOTAL JUDEȚ, din care: 3.300 1.814 527 3.435 3.665 910 1.513 201 72 2 1 15.440 

 NEAMȚ COPII 48 207 48 83 475 79 619 8 0 0 0 1.567 

 NEAMȚ ADULȚI 3.252 1.607 479 3.352 3.190 831 894 193 72 2 1 13.873 

5 SUCEAVA 

TOTAL 

NEINSTITUTIONALIZAȚI,  

din care: 

3.739 2.612 637 5.096 3.806 1.912 1.737 127 0 1   19.667 

 SUCEAVA NEINSTITUTIONALIZAȚI COPII 155 487 52 181 468 9 686 6 0 1   2.045 

 SUCEAVA 
NEINSTITUTIONALIZAȚI 

ADULȚI 
3.584 2.125 585 4.915 3.338 1.903 1.051 121 0 0   17.622 

 SUCEAVA 
TOTAL INSTITUTIONALIZATI,  

din care: 
13 6 0 4 280 392 59 0 0 0 84 838 

 SUCEAVA INSTITUȚIONALIZAȚI COPII 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

 SUCEAVA INSTITUȚIONALIZAȚI ADULȚI 13 6 0 4 279 392 59 0 0 0 84 837 

 SUCEAVA TOTAL JUDEȚ, din care: 3.752 2.618 637 5.100 4.086 2.304 1.796 127 0 1 84 20.505 

 SUCEAVA COPII 155 487 52 181 469 9 686 6 0 1 0 2.046 

 SUCEAVA ADULȚI 3.597 2.131 585 4.919 3.617 2.295 1.110 121 0 0 84 18.459 

6 VASLUI 

TOTAL 

NEINSTITUTIONALIZAȚI,  

din care: 

2.851 2.307 352 2.033 1.867 2.040 703 113 10 1   12.277 

 VASLUI NEINSTITUTIONALIZAȚI COPII 101 417 51 85 227 560 275 3 5 0   1.724 



 
NEINSTITUTIONALIZAȚI: aflați în familie           

INSTITUTIONALIZAȚI: beneficiari ai serviciilor din instituțiile rezidențiale de asistență socială pentru persoanele cu handicap adulte

 VASLUI 
NEINSTITUTIONALIZAȚI 

ADULȚI 
2.750 1.890 301 1.948 1.640 1.480 428 110 5 1   10.553 

 VASLUI 
TOTAL INSTITUTIONALIZATI,  

din care: 
14 1 2 8 335 36 30 0 0 0 7 433 

 VASLUI INSTITUȚIONALIZAȚI COPII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 VASLUI INSTITUȚIONALIZAȚI ADULȚI 14 1 2 8 335 36 30 0 0 0 7 433 

 VASLUI TOTAL JUDEȚ, din care: 2.865 2.308 354 2.041 2.202 2.076 733 113 10 1 7 12.710 

 VASLUI COPII 101 417 51 85 227 560 275 3 5 0 0 1.724 

 VASLUI ADULȚI 2.764 1.891 303 1.956 1.975 1.516 458 110 5 1 7 10.986 
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4.6.9. Persoanele private de libertate 

 

Un capitol special al prezentului Plan de Ocupare a Forței de Muncă și Incluziune Socială 

regiunea Nord-Est îl reprezintă cel al analizei situației persoanelor private de libertate din 

regiunea Nord-Est prin intermediul datelor puse la dispoziție de Penitenciarele din regiune. 

 

Strategia Națională de Reintegrare Socială a Persoanelor Private de Libertate de 

Libertate 2012 – 2016 și-a propus ca obiective strategice: 

1. Dezvoltarea capacității instituționale în domeniul reintegrării sociale a persoanelor private 

de libertate  

1.1. Formarea profesională a personalului; 

1.2. Dezvoltarea infrastructurii instituționale; 

1.3. Îmbunătățirea cadrului normativ și promovarea schimbărilor legislative. 

2. Dezvoltarea programelor educaționale și de asistență psihosocială în sistemul penitenciar 

2.1. Asigurarea educației și asistenței psihosociale a persoanelor private de libertate; 

2.2. Conștientizarea reprezentanților comunității cu privire la problematica persoanelor 

private de libertate. 

3. Facilitarea asistenței postdetenție la nivel sistemic 

3.1. Asigurarea continuității intervenției destinate persoanelor care au executat pedepse 

private de libertate; 

3.2. Dezvoltarea de parteneriate cu instituții publice, asociațiile și organizațiile 

nonguvernamentale, comunități locale și facilitarea reintegrării sociale a foștilor 

infractori; 

3.3. Elaborarea unor proceduri interinstituționale referitoare la atribuțiile factorilor 

implicați în procesul reintegrării sociale a persoanelor care au executat pedepse 

privative de libertate; 

3.4. Preluarea cazurilor și asigurarea asistenței în perioada postdetenție. 

 

Redăm mai jos o situație centralizată cu privire la situația persoanelor private de libertate 

(ppl) din cadrul Penitenciarului Iași, Penitenciarului Vaslui, Penitenciarului Spital Tg. Ocna, 

și a Centrului de Reeducare Tg.Ocna, la data de 30.06.2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Penitenciar Iași Penitenciar Botoșani Penitenciar Vaslui Penitenciar Spital Tg Ocna 

Mediul de 

rezidență 

Rural 365 Rural  Rural 333 Rural 29 

Urban 914 Urban  Urban 306 Urban 70 

Starea civilă Căsătoriți 236 Căsătoriți 281 Căsătoriți 179 Căsătoriți 15 

Concubinaj 318 Concubinaj 304 Concubinaj 190 Concubinaj 30 

Divorțați 93 Divorțați 90 Necăsătoriți 229 Divorțați 6 

Necăsătoriți 622 Necăsătoriți 432 Văduvi 8 Necăsătoriți 37 

Văduv 34 Văduvi 1 

Vârstă Minori 11 Majori 1141 Majori 639 Minori 4 

Tineri 39 Tineri 2 

Majori 1219 Majori 93 

Sex Masculin 1269 Masculin 1141 Masculin 639 Masculin 99 

Feminin 0 Feminin 0 Feminin 0 Feminin 0 

Etnie Nedeclarată Română 1115 Romă - 12 Română   95 

Romă 24 Romă  5 

Bulgară 1 Turcă  1 

Ucraineană 1 

Nivel de 

educație 

Analfabeți 82 Analfabeți 58 Analfabeți 55 Analfabeți 7 

Școala primară 260 Școala primară 192 Școala primară 136 Școala primară 22 

Gimnaziu 632 Gimnaziu 514 Gimnaziu 290 Gimnaziu 40 

Studii  

liceale 

125 Studii  

liceale 

170 Studii liceale 75 Studii liceale 7 

Studii post-liceale 1 Studii post-liceale 3 Școală profesională 74 Școală 

profesională 

23 

Școală 

profesională 

151 Școală profesională 174 Școală maiștri 1 

Școală militară 3 Școală militară 3 Studii 

superioare   

10 

Școală maiștri 1 Școală maiștri 1 



 

Studii superioare 14 Studii superioare 13 

Ocupația 

înainte de 

intrarea în 

detenție/profe

sie 

Fără ocupație 916 Fără ocupație 858   

Altele 102 Altele 283 

Munca în 

cadrul 

penitenciarul

ui 

Ppl care prestează 

activități la agenți 

economici din 

comunitate 

216 Ppl care prestează 

activități la agenți 

economici din 

comunitate 

 145 prestează activități de 

muncă 

Ppl care prestează 

activități la agenți 

economici din 

comunitate 

- 

Ppl care prestează 

activități în 

interesul 

penitenciarului 

138 Ppl care prestează 

activități în interesul 

penitenciarului 

151 Ppl care prestează 

activități în 

interesul 

penitenciarului 

18  
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Situația persoanelor private de libertate la centrul de reeducare Târgu Ocna 

 

Nr.crt  

Mediul de rezidență Rural 23 

Urban 23 

Starea civilă Căsătoriți 0 

Concubinaj 0 

Necăsătoriți 46 

Vârstă 14 – 15 ani 1 

15 – 16 ani 6 

16 – 17 ani 14 

17 – 18 ani 25 

Sex Masculin 46 

Feminin 0 

Etnie Română  41 

Rrom 5 

Nivel de educație Școala primară 14 

Gimnaziu 32 

Ocupația înainte de internare Fără ocupație 46 

Munca în cadrul penitenciarului Minorii internați nu desfășoară activități lucrative, doar 

activități administrative  gospodărești de întreținere a 

spațiilor interioare 

Tipul infracțiunii Omor calificat 1 

Viol 5 

Corupție sexuală 1 

Furt calificat 26 

Tâlhărie 13 

Minori liberați din Centrul de Reeducare Tg.Ocna în 

perioada 01.01 – 30.06.2011 

15 
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Programe de incluziune socială 

 

În ceea ce privește accesul la programele de incluziune socială, în cadrul Penitenciarului din 

Vaslui activitatea de educaţie şi intervenţie psihosocială se face în baza planificării executării 

pedepsei şi are drept scop asistenţa în vederea reintegrării sociale a persoanelor private de 

libertate. Aceasta cuprinde următoarele arii de intervenţie:       

 adaptarea la condiţiile privării de libertate; 

 instruire şcolară şi formare profesională; 

 activităţi educative şi recreative; 

 asistenţa socială; 

 asistenţa psihologică; 

 asistenţa religioasă; 

 pregătirea pentru liberare. 

 

Aceste activităţi se desfăşoară individual sau în grup, în interiorul sau în exteriorul locului de 

deţinere, în condiţii cât mai apropiate de viaţa din comunitate. În mod permanent, în cadrul 

unităţii se desfăşoară programe educative, de şcolarizare, ocupaţionale, recreative, de formare 

profesională, de asistenţă şi consiliere psihosocială şi religioase. Aceste programe sunt: 

 Programul de adaptare la condiţiile privării de libertate - se adresează persoanelor 

private de libertate, nou intrate în penitenciar, se desfăşoară pe parcursul perioadei de 

carantină  şi are drept scop cunoaşterea normelor privind ordinea, disciplina, conduita, 

relaţiile cu alte persoane şi cuprinde activităţi individuale sau colective;  

 Program de alfabetizare pentru persoanele care nu pot fi şcolarizate – programul se 

adresează persoanelor private de libertate care nu ştiu să scrie şi să citească şi are 

drept obiectiv  însuşirea scrierii şi citirii corecte, formarea unor deprinderi de calcul 

aritmetic elementar; 

 Completarea nivelului de şcolarizare - se adresează persoanelor private de libertate 

care doresc să-şi completeze nivelul de şcolarizare. La nivelul unităţii se organizează 

în fiecare an şcolar, cursuri de învăţământ primar, clasele I-IV şi învăţământ 

gimnazial, clasele V-VI; 

 Formarea şi dezvoltarea profesională -  se adresează persoanelor private de 

libertate, care doresc să obţină o calificare, prin cursurile organizate în colaborare cu 

Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă;       

 Programul de educaţie pentru sănătate -  se adresează tuturor persoanelor private 

de libertate în scopul promovării stării de sănătate şi are drept obiectiv însuşirea 

normelor de igienă individuală şi colectivă, precum şi a modalităţilor de prevenire a 

îmbolnăvirilor; 

 Educaţie religioasă şi moral creştină - se adresează tuturor persoanelor private de 

libertate care solicită susţinere şi asistenţă moral-religioasă. Are drept scop 

dezvoltarea sentimentului religios, deprinderea cu o viaţă creştinească adevărată şi 
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cunoaşterea învăţăturilor Bisericii creştine, dezvoltarea armonioasă a fiinţei şi vieţii 

individului; 

 Program de educaţie juridică – se adresează tuturor categoriilor de persoane private 

de libertate şi are drept scop prevenirea infracţiunilor şi a altor fapte antisociale; 

cunoaşterea legilor ţării şi a prevederilor diferitelor acte normative, educarea în 

spiritul respectării lor; formarea „conştiinţei sociale” a deţinuţilor; cunoaşterea şi 

respectarea tuturor cetăţenilor, indiferent de naţionalitate, religie, sex, vârstă etc; 

 Program de educaţie civică – se adresează tuturor  categoriilor de persoane private 

de libertate şi are drept scop cunoaşterea structurii şi funcţionalităţii statului de drept 

şi asimilarea cunoştinţelor despre legile care să normeze comportamentul uman în 

societate, precum şi dezvoltarea respectului, ca valoare şi însuşire civică de 

comportament şi convieţuire umană. 

 Programul de educaţie fizică şi sport (fotbal, tenis de masă, sală forţă) – se 

adresează tuturor categoriilor de persoane private de libertate şi are drept obiectiv 

menţinerea tonusului fizic şi psihic; dezvoltarea calităţilor    moral – volitive; 

formarea obişnuinţei şi a capacităţilor de practicare sistematică a exerciţiilor fizice şi 

sportului; 

 Program / activităţi de elaborare / redactare a revistei unităţii – se adresează 

persoanelor private de libertate cu aptitudini literare şi are drept obiectiv stimularea 

creativităţii, îmbunătăţirea comunicării, transmiterea de informaţii, cunoştinţe 

generale în cadrul unei publicaţii cu circuit închis; 

 Program / activităţi de realizare a emisiunilor radio-TV, se adresează persoanelor 

private de libertate cu aptitudini în domeniu, are drept obiectiv  comunicarea, 

transmiterea de informaţii, opinii, legislaţie, reportaje TV din interiorul 

penitenciarului, realizarea unor filme documentare; 

 Programul activităţilor recreative – se adresează persoanelor private de libertate cu 

aptitudini în domeniu şi are drept scop  petrecerea timpului liber, ateliere 

ocupaţionale, concursuri tematice, dezbateri de grup, audiţii muzicale, vizionări de 

filme, cenacluri literare, trupă de teatru, ansamblu vocal – instrumental, împrumut de 

carte; 

 Ieşiri în comunitate – se adresează persoanelor private de libertate repartizate să 

execute pedeapsa în regimul deschis şi semideschis şi are drept scop păstrarea 

legăturii cu comunitatea şi creşterea transparenţei privind activitatea serviciului 

penitenciar; 

 Program de educaţie pentru viaţa de familie; 

 Program de cultura generală; 

 Program de pregătire pentru liberare; 

 Activităţi individuale de consiliere educativă. 

 Activităţi individuale de evaluare educativă. 
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Evaluarea psihologică și socio-familială este realizată cu ajutorul instrumentelor psihologice 

și sociale standardizate. În urma activităților de evaluare se elaborează concluziile și 

recomandările specializate necesare completării planului individualizat de evaluare și 

intervenție educativă şi terapeutică, stabilirii traseului execuțional al persoanelor private de 

liberate, completării planului individualizat de evaluare și intervenție educativă și terapeutică, 

recomandărilor pentru includere în activități productive, caracterizărilor pentru  liberare 

condiționata. 

 

Consilierea psihologică și socială individuală și de grup, în vederea cunoașterii nevoilor 

persoanelor private de libertate, activitate necesară, dar şi obligatorie, atât pentru planificarea 

individuală a executării pedepsei cât și pentru o intervenție psihologică și socială adaptată la 

nevoile și cerințele ce decurg din personalitatea și evoluția comportamentală a persoanelor 

private de libertate. 

 

Programul de formare a persoanelor private de libertate de sprijin, prin dezvoltarea 

capacităților de autocunoaştere, autodezvăluire, de rezonanță emoțională şi intelectivă şi de 

îmbogățire a bagajului noțional specific  este destinat tuturor categoriilor de persoane private 

de libertate cărora li se vor dezvolta competențe formative în vederea sprijinirii persoanelor 

private de libertate vulnerabile. 

 

Programul de dezvoltare a aptitudinilor specifice unei vieți conjugale si familiale se 

realizează prin tehnici de psihoterapie integrative. 

 

Programul de consiliere psihologică, de grup, pentru dezvoltarea capacitaților de 

autocunoaștere şi autocontrol se realizează în vederea diminuării agresivității (furiei şi 

nervozității) de interrelaționare optimă prin dezvoltarea competențelor de autocunoaştere, de 

comunicare empatică, de diminuare a nervozității şi de mediere a conflictelor, de dezvoltare a 

deprinderilor de viață socială, de proiectare a viitorului personal, de diminuarea a 

simptomelor anxios-depresive. 

 

Programul psiho-socio-educativ de pregătire pentru liberare este destinat tuturor persoanelor 

private de libertate admise de comisia pentru individualizarea regimului executării pedepsei 

privind liberarea condiționată. 

 

Programul de consiliere psihoterapeutică în regim individual se realizează în vederea 

diminuării vulnerabilității psihice, combaterii ideilor iraționale și ameliorării tulburărilor 

psihice și psihosomatice la persoanele private de libertate vulnerabile sau cu nevoi speciale 

(minori, tineri, foşti toxicomani, abuzați sau abuzatori sexuali, cu intenții de sinucidere, 

psihici, psihosomatici, vârstnici). 
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Programul de consiliere socială în vederea menținerii legăturii cu familia este destinat tuturor 

persoanelor private de libertate. 

 

Programul de consiliere socio-profesională este destinat formarii şi dezvoltării deprinderilor 

de viață independentă și se  adresează tuturor categoriilor de p.p.l. 

 

Asigurarea menținerii şi dezvoltării legăturii p.p.l. cu familia și comunitatea se realizează prin 

activități de consiliere psihosocială specializată. 

 

În anul şcolar 2010/2011 în cadrul penitenciarului și-au definitivat studiile un număr de 44 

persoane private de libertate şi declarate promovate un număr de 32 persoane private de 

libertate. În anul universitar 2010/2011 o singură persoană privată de libertate a absolvit anul 

III la Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale, specializarea 

MARKETING. 

 

În cadrul Penitenciarului Spital Tg Ocna se desfăşoară mai multe programe de educaţie şi 

asistenţă psihosocială în perioada de detenţie, cum ar fi: Prolib (Pregătirea pentru liberare), 

Educofam (Educaţie pentru viaţa de familie), CEB (Educaţia bunului cetăţean). Periodic sau 

la cerere, specialiştii din cadrul Biroului de educaţie şi asistenţă psihosocială (asistent social, 

psiholog, educator, preot) susţin programe, activităţi şi consilieri care pot ajuta la reinserţia 

socială a persoanelor private de libertate. ONG-urile colaboratoare sprijină efortul sistemului 

penitenciar de ajutor al persoanelor care doresc reinserţia socială. După eliberare, persoanele 

private de libertate sunt preluate de Serviciul Probaţiune care urmăreşte progresul social al 

acestora. 

 

În cadrul Penitenciarului Iași, se desfășoară activități de consiliere, școlarizare, calificare și  

programe educative și de asistență psiho-socială: 

 Program de educație pentru viața de familie; 

 Program de alfabetizare; 

 Program de educație pentru sănătate; 

 Program de educație civică; 

 Program de cultură generală; 

 Program de asistență socială de prevenție a violenței domestice; 

 Program terapeutic pentru persoanele private de libertate cu antecedente în 

toxicomanie; 

 Program terapeutic pentru persoanele private de libertate cu conduită agresivă; 

 Program terapeutic pentru persoanele private de libertate cu risc suicidar; 

 Programe de educație moral-religoasă; 

 Program de pregătire pentru liberare. 
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În 2009 – 2010, 134 de persoane private de libertate au urmat și absolvit cursurile școlare, iar 

în 2010 – 2011, 92 de persoane private de libertate. 13 persoane private de libertate au urmat 

și absolvit un curs de calificare, iar în 2010, 12 persoane private de libertate. 

 

În Centrul de reeducare Tg. Ocna, toți minorii urmează cursuri școlare, în funcție de ultima 

clasă absolvită în libertate. În cadrul Centrului, se desfășoară activități și programe educative, 

psihologice și de asistență socială, cursuri de școlarizare și profesionalizare, consiliere 

psihologică și de probleme sociale, activități ocupaționale (cerc de pictură, sculptură, muzică 

și abilități practice), activități culturale, artistice, recreative și sportive: 

 Program de educație pentru viața de familie; 

 Program de alfabetizare; 

 Program de educație pentru sănătate; 

 Program de educație civică; 

 Program de cultură generală; 

 Programe de educație moral-religoasă; 

 Program de pregătire pentru liberare; 

 Program de autocunoaștere și dezvoltare personală; 

 Program de educație ecologică; 

 Program de asistență socială privind dezvoltarea de abilități sociale; 

 Program psihologic ”Diminuarea agresivității”; 

 

În prezent (2011) Penitenciarul Botoșani derulează un număr de 3 programe cu finanțare 

europeană, programe care vizează incluziunea socială a persoanelor private de libertate: 

1. „Program interregional integrat de calificare/recalificare profesională a persoanelor 

private de libertate”, desfășurat în parteneriat cu penitenciarele Timișoara și Satu-

Mare, prin intermediul căruia urmează a fi calificați un număr de 100 ppl în 3 meserii. 

(Lucrător finisor în construcții - Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastic 

Tâmplar universal); 

2. „O societate în schimbare – Reintegrarea socială şi profesională a deţinuţilor” 

derulat din Fonduri Structurale Europene, în parteneriat cu Penitenciarele Galați și 

Giurgiu, în perioada 01.10.2010 la 01.10.2013, prin care urmează a fi calificați un 

număr de 250 ppl în 5 meserii (operator calculator, bucătar, lucrător în cultura 

plantelor, fochist, tâmplar universal) și activități de consiliere și orientare profesionala 

in vederea accesării unui loc de muncă, pentru un număr de 250 persoane private de 

libertate. În cadrul proiectului, printr-un act adițional s-a propus modificarea 

indicatorilor la numărul de 1257 de persoane private de libertate care vor fi incluse în 

grupul țintă la toți cei 3 parteneri (din care 432 la Penitenciarul Botoșani) pentru 

activități de formare profesională, consiliere și informare în vederea accesării unui loc 

de muncă. Tot în cadrul acestui proiect, a fost realizat un studiu de evaluare nevoi de 

formare profesională a persoanelor private de libertate. 
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3. Program ”Creşterea şanselor de incluziune socială a persoanelor aflate în detenţie 

prin o mai bună educaţie, informarea societăţii şi îmbunătăţirea activităţilor în 

penitenciar”, prin care urmează a fi calificate în două meserii, un număr de 92 

persoane private de libertate. 

 

Instituție 
Măsuri propuse de îmbunătățire a situației persoanelor 

private de libertate din punctul de vedere a incluziunii sociale 

Penitenciarul  

Iași 

Creșterea numărului de specialiști în domeniul reintegrării sociale, identificarea 

de resurse financiare extrabugetare 

Penitenciarul 

Vaslui 

Conştientizarea de către comunitate a importanţei reintegrării sociale a 

persoanelor care au executat pedepse privative de libertate şi implicarea 

reprezentanţilor acesteia în procesul de reducere a riscului de recidivă; 

creșterea parametrilor calitativi ai ofertei de programe şi activităţi de educaţie  

şi asistenţă psihosocială derulate (cursuri de calificare/recalificare), în vederea 

includerii unui număr cât mai mare de persoane private de libertate în 

demersuri recuperative adaptate nevoilor individuale identificate, precum și 

cerințelor societății. 

Penitenciarul 

Botoșani 

La nivelul sistemului penitenciar românesc a fost elaborat proiectul  Strategiei 

Naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, care prevede 

și măsuri privind incluziunea socială. 

În acest context se impune un rol mai activ cu privire la incluziunea socială a 

persoanelor liberate din penitenciar din partea instituțiilor, asociațiilor și ONG-

urilor care fac parte din Pactul Teritorial pentru Ocupare și Incluziune Socială 

și prin obiectul de activitate, pot sprijini demersurile de reinserție socială a 

acestei categorii vulnerabile. 

Totodată considerăm necesar ca unele măsuri privind incluziunea socială din 

Proiectul Strategiei de Reintegrare Socială să fie introduse în PRAO Nord-Est. 

Apreciem că prin mediatizarea acestui document și prin alte activități de lobby, 

realizate cu sprijinul partenerilor din pact, va fi atrasă atenția asupra acestei 

categorii de persoane, din partea organismelor interesate/abilitate, cu rezultate 

pozitive vizând incluziunea socială.  

Penitenciarul 

Spital  

Tg Ocna 

Suplimentarea membrilor biroului şi completarea posturilor existent în Statutul 

de organizare, schimb de bune practici cu ceilalţi membrii de educaţie din ţară 

sau din alte penitenciare europene, colaborarea cu ONG-uri formatoare şi 

specializate în reinserţie socială, voluntariat. 

Centrul de 

reeducare 

Tg.Ocna 

 Încadrarea posturilor vacante din cadrul serviciului educație și asistență 

psihosocială 

 Dezvoltarea și implementarea unor servicii de asistență post-penală 
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4.6.10. Victimele traficului de persoane 

 

 Un alt grup de populație exclus social este cel al victimelor traficului de persoane. 

Conform datelor puse la dispoziție de Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, 

situația la nivelul regiunii Nord-Est se prezintă după cum urmează prin analiza datelor statistice 

din Centrele Regionale Iași (pentru județele Iași și Vaslui), Bacău pentru județele Bacău și 

Neamț) și Suceava (pentru județele Suceava și Botoșani) -  perioada 01.01.2009 – 30.06.2011.  

 

 

  

Numărul de persoane victime ale traficului de persoane pe sexe 01.01.2009 – 30.06.2011 

 

 Se poate observa așadar ponderea mai mare a victimelor de sex feminin, precum și 

faptul că Centrul Regional Iași are înregistrat cel mai mare număr de victime. De altfel, în 

primul semestru al anului 2011 județul Iași se află pe primul loc în țară ca județ sursă a 

victimelor, conform Analizei privind situaţia victimelor identificate în primul semestru 

2011 realizată de ANITP.
10

 De asemenea, același județ se află pe primele locuri în țară în 

aceeași perioadă din punctul de vedere al traficului intern (ca județ de proveniență și ca județ de 

destinație). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 http://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/studii/Evaluarea%20semestriala%202011.pdf 
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Repartiția persoanelor victime ale traficului pe Centre Regionale în funcție de mediul de 

proveniență - 01.01.2009 – 30.06.2011 

 

 Din punctul de vedere al mediului de proveniență se poate observa că victimele provin 

cu preponderență din spațiul rural. 
 

 

Repartiția persoanelor victime ale traficului pe Centre Regionale în funcție de nivelul de 

studii  - 01.01.2009 – 30.06.2011 
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Se observă că majoritatea victimelor sunt persoane cu studii gimnaziale și liceale, conform 

datelor statistice din cele trei centre regionale. 

 

 
Repartiția persoanelor victime ale traficului pe Centre Regionale în funcție de tipul de 

exploatare  - 01.01.2009 – 30.06.2011 

 

 Conform datelor, cele mai frecvente tipuri de exploatare sunt cele prin muncă și cea 

sexuală. 
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Repartiția persoanelor victime ale traficului pe Centre Regionale în funcție de intervenție  

- 01.01.2009 – 30.06.2011 

 

 Se poate observa că majoritatea victimelor refuză asistența sau se reîntorc în familia 

de proveniență sau sunt asistate de instituții publice (ultimele două măsuri fiind însă în 

proporție mult mai mică raportat la refuzul asistenței). 

 

 Dacă ne referim la  organizațiile care se ocupă de acest fenomen, Agenția Națională 

Împotriva Traficului de Persoane are ca scop coordonarea, evaluarea şi monitorizarea la nivel 

naţional a aplicării politicilor în domeniul traficului de persoane de către instituţiile publice, 

precum şi a celor din domeniul protecţiei şi asistenţei acordate victimelor acestuia
11

. Agenţia 

este liantul între victima traficului de persoane şi organele de aplicare a legii, precum şi între 

acestea şi O.N.G.-urile din ţară care oferă servicii în acest domeniu. Agenţia cooperează cu 

organizaţiile neguvernamentale române şi străine, precum şi cu organizaţiile 

interguvernamentale în vederea conştientizării opiniei publice asupra fenomenului traficului 

de persoane şi asupra consecinţelor acestuia. La nivel regional, Agenția Națională Împotriva 

Traficului de Persoane acționează prin intermediul celor trei Centre Regionale din Iași, 

Suceava și Botoșani. 

 

 Rolul centrelor regionale ale ANITP este de coordonare a activităţii anti-trafic 

regionale din zonele de competenţă, având ca principale atribuţii:  

 analiza fenomenului la nivel local şi informarea asupra apariţiei unor noi moduri de 

operare; 

                                                 
11 http://anitp.mai.gov.ro/ro/index.php?pagina=cr 



 

113 

 

 monitorizarea aplicării prevederilor Planului Naţional Anti-trafic la nivel local; 

 identificarea disfuncţionalităţilor şi formularea unor propuneri de îmbunătăţire a 

sistemului naţional de identificare şi referire; 

 facilitarea comunicării locale şi regionale între structurile implicate în lupta anti-trafic; 

 sprijinirea iniţiativelor locale anti-trafic; 

 sesizarea autorităţilor competente pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă 

victimele traficului, în procesul de asistare şi în cel de reintegrare. 

 

În județele regiunii Nord-Est există o serie de ONG-uri (în județele Iași, Bacău și Neamț) care 

oferă servicii în domeniu și care sunt menționate ca și parteneri cu responsabilități de către 

ANITP, alături de autoritățile publice.  
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ANEXE 

 

Indicatori cu privire la prestațiile sociale – 2010 - Raport privind incluziunea socială în 

2010, date MMFPS 

Alocația de stat pentru copii  

 
Număr mediu lunar 

beneficiari  

Sume plătite - lei - 

NORD-EST  771.112 567.044.279 

Bacău  142.854 105.235.852 

Botoşani  96.315 69.497.847 

Iaşi  174.506 131.553.102 

Neamţ  103.094 76.214.907 

Suceava  155.625 113.767.356 

Vaslui 98.718 

 

70.775.215 

 

 

 

Indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul  

 

 Număr mediu lunar de beneficiari Sume plătite in perioada raportată 

total  indemnizaţie 

pentru 

creșterea 

copilului 

stimulent total  indemnizaţie 

pentru 

creșterea 

copilului 

stimulent 

NORD-

EST  

30.420 29.009 1.411 292.980.214 291.248.132 1.732.082 

Bacău  5.346 

 

5.060 

 

286 

  

51.585.255 51.227.143 358.112 

Botoşani  5.346 

 

3.261 
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30.360.098 30.227.227 132.871 

Iaşi  8.090 

 

7.628 

 

462 

 

87.396.577 86.831.545 565.032 

Neamţ  4.138 

 

3.982 

 

156 

  

39.760.989 39.562.917 198.072 

Suceava  6.248 

 

5.995 

 

253 

  

55.582.523 55.280.852 301.671 

Vaslui  3.229 

 

3.083 

 

 

146 

  

28.294.772 28.118.448 176.324 
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Număr de bărbați beneficiari de indemnizaţie pentru creşterea copilului sau stimulent  

 

 Număr mediu de bărbaţi beneficiari de indemnizaţie sau stimulent 

 

Total Urban Rural 

NORD-

EST  

6.989 3.081 3.908 

Bacău 

 

1.116 419 697 

Botoşani  

 

786 268 518 

Iaşi  

 

1.668 602 1.066 

Neamţ  

 

966 272 694 

Suceava  

 

1.717 1.205 512 

Vaslui  

 

736 315 421 

 

Alocaţia familială complementară 

 

 Număr 

mediu 

lunar de 

beneficiari 

Număr mediu lunar de beneficiari, pe 

structura familială 

Total 

sume plătite 

- lei - familii 

cu 1 

copil 

Familii 

cu 2 

copii 

familii 

cu 3 

copii 

familii 

cu 4 şi 

mai 

mulţi 

copii 

NORD-EST 168.582 

 

62.471 68.253 23.909 13.949 124.461.032 

Bacău  27.831 10.374 11.536 3.885 2.036 20.417.312 

 

Botoşani  23.827 9.170 9.404 3.432 1.821 17.407.067 

 

Iaşi  31.854 10.966 12.940 5.088 2.860 24.245.804 

 

Neamţ  22.223 8.994 9.374 2.638 1.217 16.147.945 

 

Suceava  38.058 15.097 14.576 4.747 3.638 27.436.544 

 

Vaslui  

24.789 7.870 10.423 4.119 2.377 18.806.360 
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Alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală 

 

 Număr mediu 

lunar de 

beneficiari 

Număr mediu lunar de beneficiari, pe 

structura familială 

Total 

sume plătite 

- lei - familii cu 1 

copil 

Familii 

cu 2 

copii 

familii 

cu 3 

copii 

familii 

cu 4 şi 

mai 

mulţi 

copii 

NORD-EST 36.937 21.558 9.551 3.576 2.252 34.776.240  

Bacău  5.010 3.136 1.257 408 209 4.666.068 

Botoşani  5.472 2.990 1.537 579 366 5.166.707 

Iaşi 7.933 4.455 2.055 843 580 7.595.190 

Neamţ  4.955 3.065 1.259 403 228 4.633.206 

Suceava  6.654 4.014 1.585 647 408 6.205.836 

Vaslui  6.913 3.898 1.858 696 461 6.509.233 

 

Sprijin financiar la constituirea familiei 

 

  Număr total de beneficiari    Sume plătite - Lei -  

 NORD-EST   6.257 5.236.265 

 Bacău   1.033 862.352 

 Botoşani   692 579.631 

 Iaşi   1.421 1.198.567 

 Neamţ   844 705.511 

 Suceava   1.433 1.196.197 

 Vaslui   834 694.007 

 

Ajutoare sociale plătite 

 

  

 Număr mediu de ajutoare sociale efectiv plătite   

 

 Sume plătite - lei -  

  

 44.409 85.211.691 

 NORD-EST  

 Bacău   5.993 12.646.207 

 Botoşani   3.677 7.478.457 

 Iaşi   11.252 28.621.415 

 Neamţ   8.076 10.477.122 

 Suceava   3.595 6.152.234 

 Vaslui   11.816 19.836.256 
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Indicatori cu privire la accesul la locuire – 2008 - Raport privind incluziunea socială în 

2008, date MMFPS 

Ponderea persoanelor care trăiesc in locuințe încălzite neadecvat (individ) 

Regiune Pondere 

Nord Est 0,5 

Sud-Est 1,5 

Sud-Muntenia 1,2 

Sud-vest  0,4 

Vest 0,9 

Nord-Vest 0,4 

Centru  1,1 

București 1,1 

 

Ponderea persoanelor care trăiesc fără acces la apă caldă 

Regiune Pondere 

Nord Est 59,8 

Sud-Est 50,8 

Sud-Muntenia 56,4 

Sud-vest  56,5 

Vest 30,4 

Nord-Vest 32,1 

Centru  30,7 

București 12,2 

 

Ponderea persoanelor care trăiesc in locuințe fără duș sau fără baie 

Regiune Pondere 

Nord Est 58,1 

Sud-Est 48,8 

Sud-Muntenia 54,4 

Sud-vest  55,7 

Vest 28,1 

Nord-Vest 32,2 

Centru  28,3 

București 11,7 
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Indicatori privind accesul la servicii de sănătate – 2007 - 2009 - date INS 

Rata mortalității infantile  

 Total Urban Rural 

Total Masculin Feminin Total Masculin         Feminin Total Masculin Feminin 

2007 

Total 12,0 13,4 10,5 10,2 11,5 8,8 14,1 15,5 12,6 

NORD-EST 14,2 15,9 12,3 11,3 12,4 10,1 16,2 18,3 13,9 

SUD-EST 12,7 13,6 11,7 11,2 12,6 9,7 14,3 14,6 14,0 

SUD 11,4 12,4 10,4 9,1 10,7 7,5 13,1 13,7 12,5 

SUD-VEST 12,0 13,2 10,7 10,2 10,3 10,1 13,9 16,3 11,4 

VEST 12,2 13,9 10,4 11,2 14,1 8,1 14,0 13,6 14,5 

NORD-VEST 11,8 13,0 10,5 10,6 11,4 9,8 13,0 14,9 11,1 

CENTRU 12,5 14,6 10,4 11,8 13,9 9,6 13,4 15,4 11,3 

BUCURESTI 7,2 8,4 6,1 7,2 8,2 6,2 7,7 10,4 5,0 

2008 

Total 11,0 12,4 9,5 8,5 9,5 7,4 14,0 15,9 12,0 

NORD-EST 11,1 11,7 10,5 8,1 8,4 7,8 13,3 14,2 12,4 

SUD-EST 13,0 15,5 10,4 10,4 12,8 7,9 15,8 18,5 13,1 

SUD 12,0 13,3 10,6 9,1 10,3 7,9 14,1 15,6 12,5 

SUD-VEST 11,3 14,1 8,3 8,1 9,3 6,7 14,8 19,2 9,9 

VEST 11,4 12,7 9,9 10,2 11,4 8,8 13,5 15,0 12,0 

NORD-VEST 10,9 12,9 8,9 8,6 9,5 7,7 13,6 16,7 10,3 

CENTRU 10,5 11,2 9,7 7,4 8 6,8 14,4 15,3 13,4 

BUCURESTI 7,0 7,8 6,0 6,9 7,8 6,0 7,1 8,4 5,8 

2009 

Total 10,1 11,2 8,9 8,1 9,1 6,9 12,6 13,8 11,4 

NORD-EST 11,1 11,9 10,3 8,9 10,3 7,5 12,7 13,0 12,4 

SUD-EST 10,5 12,0 9,0 7,9 9,0 6,8 13,5 15,4 11,5 

SUD 10,6 11,9 9,1 9,0 11,0 7,0 11,7 12,6 10,7 

SUD-VEST 11,1 12,0 10,2 9,6 9,6 9,5 12,7 14,6 10,9 

VEST 10,6 11,5 9,6 9,6 9,9 9,4 12,2 14,4 10,0 

NORD-VEST 10,2 11,7 8,7 7,6 9,2 6,0 13,1 14,6 11,6 

CENTRU 10,0 11,6 8,2 7,6 9,1 5,9 13,1 14,9 11,1 

BUCURESTI 11,1 6,8 5,9 6,1 6,8 5,3 9,4 7,1 11,8 

 

Rata de înscriere la medicul de familie 

 

Regiunea 

Nord-Est 

2007 2008 2009 

 Total 

populație 

înscrisă 

% 

populației 

înscrise la 

Total  

populație 

înscrisă 

% populației 

înscrise la 

medicul de 

Total 

populație 

înscrisă 

% populației 

înscrise la 

medicul de 
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medicul de 

familie 

familie familie 

 

Total 2.912.462 78,2 2.815.360 

 

75,7 2.841.326 76,5 

Bacău 552.198 76,7 541.309 75,4 542.686 75,8 

Botoșani 311.157 68,5 314.634 69,7 328.742 73,3 

Iași 677.822 82,2 635.630 76,9 628.274 75,7 

Neamț 407.010 71,9 416.572 73,8 415.951 73,9 

Suceava 509.482 72,2 456.521 64,6 468.118 66,2 

Vaslui 454.793 99,8 450.694 99,6 457.555 101,6 

 

Mortalitate și morbiditate. Incidența prin tuberculoză. Incidența cazurilor noi de tuberculoză 

la 100.000 de locuitori. Situația pe regiuni 

 

 

Mortalitate și morbiditate. Incidența prin tuberculoză. Incidența cazurilor noi de tuberculoză 

la 100.000 de locuitori. Situația pe județele regiunii Nord-Est 

 2007 2008 2009 

Cazuri noi 

de TBC 

 

Incidența 

cazurilor 

noi la 

100.000 

locuitori 

Cazuri noi 

de TBC 

Incidența 

cazurilor noi la 

100.000 

locuitori 

Cazuri 

noi de 

TBC 

Incidența 

cazurilor noi la 

100.000 locuitori 

NORD-EST 3.496 93,81 3.518 94,59 3.514 94,6 

SUD-EST 2.752 97,2 2.726 96,7 2.565 91,2 

SUD 

MUNTENIA 

2.979 90,3 3.005 91,5 2.730 83,5 

SUD-VEST 2.401 105,3 2.466 109,0 2.418 107,4 

VEST 1.995 103,7 1.886 98,0 1.842 95,9 

NORD-

VEST 

1.942 71,3 1.905 70,0 1.866 68,6 

CENTRU 1.342 53,2 1.419 56,2 1.311 51,9 

BUCUREȘTI 

-ILFOV 

2.003 90,0 1.805 80,3 1.620 71,8 

 2007 2008 2009 

Cazuri noi de 

TBC 

Populația stabilă 

la 1 iulie 2007 

Incidența 

cazurilor 

noi la 

100.000 

locuitori 

Cazuri noi de 

TBC 

Populația stabilă 

la 1 iulie 2008 

Incidența 

cazurilor 

noi la 

100.000 

locuitori 

Cazuri 

noi de 

TBC 

Populația 

stabilă la 1 

iulie 2008 

Incidența 

cazurilor 

noi la 

100.000 

locuitori 

Nord- 3.496 3.726.642 93,81 3.518 3.719.102 94,59 3.514 3.714.050 94,6 
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Indicatori privind infracționalitatea juvenilă – 2008/2009 - date INS 

 

Rata criminalităţii juvenile. Rata minorilor condamnaţi definitiv pe tipuri de infracțiuni în anul 2008. 

Situația pe județele regiunii Nord-Est 

 

Judeţul Rata 

minorilor 

condamnaţi 

definitiv 

Rata minorilor condamnaţi definitiv pe tipuri de infracţiuni 

Infracţiuni 

contra 

persoanei 

Infracţiuni 

contra 

patrimoniului 

Infracţiuni 

contra 

autorităţilor 

Infracţiuni 

care aduc 

atingere 

unor relaţii 

privind 

convieţuirea 

socială 

Alte 

infracțiuni 

Nord - Est 4,4 0,1 1,1 1,8 0,3 1,0 

Bacău 4,7 0,7 3,8 0,0 0,0 0,2 

Botoșani 7,1 0,7 6,0 0,0 0,1 0,3 

Iași 3,9 0,5 3,2 0,0 0,0 0,1 

Neamț 3,5 0,4 3,0 0,0 0,0 0,1 

Suceava 2,6 0,6 1,9 0,0 0,0 0,2 

Vaslui 5,8 1,1 4,4 0,0 0,0 0,3 

 

Rata criminalităţii juvenile. Rata minorilor condamnaţi definitiv pe tipuri de infracțiuni în anul 2009. 

Situația pe județele regiunii Nord-Est 

Judeţul Rata 

minorilor 

condamnaţi 

definitiv 

Rata minorilor condamnaţi definitiv pe tipuri de infracţiuni: 

Infracţiuni 

contra 

persoanei 

Infracţiuni 

contra 

patrimoniului 

Infracţiuni 

contra 

autorităţilor 

Infracţiuni 

care aduc 

atingere 

unor relaţii 

privind 

convieţuirea 

socială 

Alte 

infracțiuni 

Nord - Est 3,9 0,5 3,1 *) *) 0,2 

Bacău 4,4 0,7 3,4 *) *) 0,2 

Botoșani 4,8 0,6 3,8 *) *) 0,4 

Iași 3,3 0,4 2,8 *) *) 0,1 

Est 

Bacău 682 719.844 94,74 669 718.125 93,16 720 716.176 100,5 

Botoşani 464 454.167 102,17 435 451.199 96,41 435 448.423 97,0 

Iaşi 891 825.100 107,99 875 826.552 105,86 832 829.973 100,2 

Neamţ 484 566.059 85,50 523 564.291 92,68 628 562.489 111,6 

Suceava 512 705.878 72,53 520 706.407 73,61 437 706.720 61,8 

Vaslui 463 455.594 101,63 496 452.528 109,61 462 450.269 102,6 
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Neamț 3,6 0,5 2,9 *) *) 0,2 

Suceava 2,1 0,3 1,5 *) 0,1 0,2 

Vaslui 6,7 0,7 5,6 *) 0,1 0,3 

 

Rata criminalităţii juvenile. Rata minorilor condamnaţi definitiv pe tipuri de infracțiuni în anul 2009. 

Situația pe regiuni de dezvoltare 

 

Regiune Rata 

minorilor 

condamnaţi 

definitiv 

Rata minorilor condamnaţi definitiv pe tipuri de infracţiuni: 

Infracţiuni 

contra 

persoanei 

Infracţiuni 

contra 

patrimoniului 

Infracţiuni 

contra 

autorităţilor 

Infracţiuni 

care aduc 

atingere 

unor relaţii 

privind 

convieţuirea 

socială 

Alte 

infracțiuni 

 NORD-EST 3,9 0,5 3,1 *) *) 0,2 

SUD-EST 4,5 0,5 3,7 *) *) 0,3 

SUD MUNTENIA 1,8 0,3 1,3 *) *) 0,2 

SUD-VEST 2,5 0,4 1,8 *) *) 0,3 

VEST 2,8 0,4 2,1 *) *) 0,3 

NORD-VEST 3,3 0,3 2,6 *) *) 0,5 

CENTRU 3,5 0,5 2,7 *) *) 0,3 

BUCUREȘTI -

ILFOV 

2,6 0,1 2,3 *) *) 0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Numărul de persoane cu handicap adulte angajate și ponderea lor în numărul total de persoane adulte cu handicap la 30.06.2011 

JUDEȚUL 
TOTAL, 

 din care: 
FIZIC 

Pondere în 

numărul total de 

persoane adulte 

cu handicap 

(%) 

SOMATIC 

Pondere în 

numărul total de 

persoane adulte 

cu handicap 

(%) 

AUDITIV 

Pondere în 

numărul total de 

persoane adulte cu 

handicap 

(%) 

VIZUAL 

Pondere în 

numărul total 

de persoane 

adulte cu 

handicap 

(%) 

MENTAL 

Pondere în 

numărul total de 

persoane adulte cu 

handicap 

(%) 

BACĂU 
500 95 3,94 58 2,73 113 16,64 36 1,30 13 

 

 

BOTOȘANI 233 87 3,74 68 4,91 9 2,58 43 1,60 5 0,28 

IAȘI 976 174 6,08 461 7,30 158 15,22 88 2,24 15 0,34 

NEAMȚ 231 52 1,60 58 3,61 57 11,90 45 1,34 5 0,16 

SUCEAVA 353 98 2,72 90 4,22 57 9,74 24 0,49 37 1,02 

VASLUI 287 94 3,40 123 6,50 23 7,59 25 1,28 4 0,20 

            

            

JUDEȚUL 
TOTAL, 

 din care: 
PSIHIC 

Pondere în 

numărul total de 

persoane adulte 

cu handicap 

(%) 

ASOCIAT 

Pondere în 

numărul total de 

persoane adulte 

cu handicap 

(%) 

HIV / 

SIDA 

Pondere în 

numărul total de 

persoane adulte cu 

handicap 

(%) 

BOLI 

RARE 

Pondere în 

numărul total 

de persoane 

adulte cu 

handicap 

(%) 

SURDO 

CECITATE 

Pondere în 

numărul total de 

persoane adulte cu 

handicap 

(%) 

BACĂU 500 49 2,03 12 4,71 13 4,73 111 9,40 0 0,00 

BOTOȘANI 233 5 0,46 13 2,16 2 1,20 1 3,33 0 0,00 

IAȘI 976 37 1,47 37 2,11 6 3,61 0 0,00 0 0,00 

NEAMȚ 231 2 0,24 9 1,01 1 0,52 2 2,78 0 0,00 

SUCEAVA 353 28 1,22 17 1,53 2 1,65 0 0,00 0 0,00 

VASLUI 287 8 0,53 7 1,53 3 2,73 0 0,00 0 0,00 
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ANEXE – Capitolul ocupare şi formare profesională 
 

Localitatea  cu cea mai mare pondere a şomerilor în populaţia stabilă pentru fiecare judeţ din Regiunea NE 

 

 BC BT IS 

2007 23,2 % Roşiori 14,60 % Romaneşti 24,98 % Dolheşti 

2008 22,9 % Roşiori 12,00 % Romaneşti 21,40 % Dolheşti 

2009 28,7 % Lipova 17,04 % Romaneşti 25,54 % Drăguşeni 

2010 29, 96 % Coloneşti 21, 99 % Dingeni 24,13 % Drăguşeni 

 

 NT SV VS 

2007 15,40 % Valea Ursului 25,12 % Valea Moldovei 32,70 % Cozmeşti 

2008 15,90 % Valea Ursului 25,05 % Valea Moldovei 27,80 % Cozmeşti 

2009 16,80 % Oniceni 30,04 % Valea Moldovei 28,90 % Al. Vlahuţă 

2010 17,30 % Oniceni 31,54 % Valea Moldovei 29,70 % Al. Vlahuţă 

 

Rata şomajului înregistrat pe judeţele din regiunea NE  %  

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 

economie 
7,8  

6,9 5,5 5,0 4,8 4,5 

Nord –Est 8,6 7,7 6,3 6,0 5,8 5,5 

Bacău 8,9 7,5 6,2 5,8 5,6 5,3 

Botoşani 7,3 6,3 5,0 4,8 4,6 4,2 

Iaşi 7,3 6,9 5,5 5,1 5,0 4,9 

Neamţ 8,0 7,8 6,4 6,2 6,0 5,6 

Suceava 8,0 7,4 6,1 5,9 5,5 5,1 

Vaslui 14 11,5 10 9,6 9,4 9,3 
Sursa: Comisia Naţională de Prognoză (iunie 2011) 

 

Rata şomajului înregistrat pe regiuni % 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 

economie 

7,8 6,9 5,5 5,0 4,8 4,5 

Nord - Est 8,6 7,7 6,3 6,0 5,8 5,5 

Sud - Est 8,4 8,0 6,5 6,1 5,9 5,6 

Sud 9,5 8,7 7,3 6,5 6,3 5,8 

SUD - Vest 10,5 9,1 7,5 6,8 6,6 6,3 

Vest 7,3 5,8 4,4 4,0 3,8 3,6 

Nord -Vest 6,8 5,9 4,6 3,9 3,7 3,5 

Centru 9,6 7,9 6,4 5,8 5,6 5,3 

Bucureşti -

Ilfov 

2,3 2,3 1,9 1,7 1,6 1,5 

Sursa: Comisia Naţională de Prognoză (iunie 2011) 
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PROCENTUL ABSOLVENTILOR SOMERI DIN TOTALUL SOMERILOR 

 

 Domeniul de formare profesionala 

Regiunea Nord Est 

% Absolventilor someri din totalul 

somerilor 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Mecanica 4.71 3.43 3.08 3.30 3.44 

Electromecanica 6.04 4.09 4.01 4.34 4.82 

Electronica si automatizari 8.97 6.12 6.93 6.45 6.72 

Chimie industriala 3.58 4.65 5.39 5.35 5.84 

Materiale de constructii 0.05 5.28 2.94 5.39 4.63 

Electric 2.28 3.13 3.20 3.33 3.15 

Constructii, instalatii si lucrari publice 3.18 3.15 3.11 3.44 3.68 

Agricultura 2.73 2.00 2.29 2.49 2.53 

Silvicultura 4.70 0.22 4.00 4.59 4.52 

Comert 2.31 1.43 5.50 4.56 5.68 

Turism si alimentatie publica 4.95 2.68 3.00 3.66 3.68 

Industrie alimentara 4.72 2.18 3.55 3.74 3.68 

Fabricarea produselor din lemn 12.53 7.17 8.43 9.85 8.59 

Industrie textila si pielarie 4.68 4.12 4.35 4.26 4.56 

Tehnici poligrafice 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

Estetica si igiena corpului omenesc 4.93 5.67 5.91 5.65 5.16 

Alte ocupatii din domeniul servicii 13.67 8.87 7.44 9.64 8.7 

Alti muncitori necalificati 4.45 4.18 4.03 4.36 4.14 

Alte meserii 7.92 6.75 7.41 6.67 6.51 

Total 10.99 10.11 10.45 10.32 10.56 
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Indicatori educaţie Regiunea NE 
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Grafic 2: 

Evolutia ratei de  abandon pe medii de rezidenta in 

perioada 

2000-2006 in regiunea Nord Est
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Grafic 3: 
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Evolutia ratei abandonului anual in perioada 2000-

2006 in regiunea Nord Est 
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Grafic 4: 

R ata abandonului pe cohorta, in perioada 2000-2006, 

in judeţele regiunii Nord E s t
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Grafic 5: 

Evolutia ratei de părăsire timpurie a şcolii în 

perioada 2000-2006
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Grafic 6: 

Rata bruta de cuprindere, pe sexe, in perioada 2000-2006 pe 

zona Nord Est 
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Grafic 7: 

Evolutia rateleor brute de cuprindere pe forme de 

invatamant
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Glosar de termeni  

 

Populaţia ocupată civilă cuprinde, potrivit metodologiei balanţei forţei de muncă, toate 

persoanele care, în anul de referinţă, au desfăşurat o activitate economico-socială aducătoare de 

venit, cu excepţia cadrelor militare şi a persoanelor asimilate acestora) personal MA.P., M.A.I, 

S.R.I, militari în termen), a salariaţilor organizaţiilor politice, obşteşti şi a deţinuţilor. 

Populaţia activă (persoanele active) – din punct de vedere economic – cuprinde toate persoanele 

de 15 ani şi peste, care furnizează forţa de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi 

servicii;  include populaţia ocupată şi şomerii BIM. 

Populaţia ocupată cuprinde, conform metodologiei „Cercetării statistice asupra forţei de muncă 

în gospodării”, toate persoanele de 15 ani şi peste, care au desfăşurat o activitate economică 

producătoare de bunuri sau servicii de cel puţin o oră în perioada de referinţă (săptămâna 

înaintea înregistrării), în scopul obţinerii unor venituri sub formă de salarii, plată în natură sau 

alte beneficii. 

Şomerii BIM, conform Biroului Internaţional al Muncii (BIM) sunt persoanele de 15-74 ani, 

care, în perioada de referinţă îndeplinesc următoarele condiţii:  

- nu au loc de muncă şi nu desfăşoară o activitate în scopul obţinerii unor venituri; 

- sunt în căutarea unui loc de muncă, utilizând în ultimele 4 săptămâni diferite metode 

active pentru a-l găsi (înscrierea la agenţii de ocupare a forţei de muncă sau la agenţii 

particulare de plasare, acţiuni pentru începerea unei activităţi pe cont propriu, publicarea 

de anunţuri, apel la prieteni, rude, colegi, etc.); 

- sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele 2 săptămâni, dacă s-ar găsi imediat un 

loc de muncă. 

Rata de activitate reprezintă raportul dintre populaţia activă şi populaţia totală în vârstă de 15-64 

ani, exprimat procentual. 

Rata de ocupare reprezintă raportul dintre populaţia ocupată şi populaţia totală în vârstă de 15-

64 ani, exprimat procentual. 

Şomerii înregistraţi reprezintă, în sensul prevederilor Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor 

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, persoanele care îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiţii: 



 

130 

 

- sunt în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea 

condiţiilor de pensionare; 

- starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice le fac apte pentru prestarea unei munci; 

- nu au loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit 

legii, venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în 

vigoare; 

- sunt disponibile să înceapă lucrul în perioada imediat următoare dacă s-ar găsi un loc de 

muncă 

- sunt înregistrate la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau la alt 

furnizor de servicii de ocupare, care funcţionează în condiţiile prevăzute de lege. 

Rata şomajului înregistrat reprezintă raportul dintre numărul şomerilor (înregistraţi la agenţiile 

pentru ocuparea forţei de muncă) şi populaţia activă civilă (şomeri + populaţie ocupată civilă, 

definită conform metodologiei balanţei forţei de muncă). 

Rata locurilor de muncă vacante reprezintă raportul dintre numărul mediu anual al locurilor de 

muncă vacante şi numărul mediu anual al locurilor de muncă (ocupate şi vacante), exprimat 

procentual.  

Numărul locurilor de muncă vacante include numărul posturilor neocupate care urmează a fi 

ocupate imediat sau în perioada următoare (în decurs de maximum 3 luni după luna de 

referinţă), şi care sunt: 

- nou create în cursul lunii de referinţă; 

- existente deja în unitate. (Nu se consideră vacante posturile neocupate)ş 

- pentru care angajatorul nu a întreprins acţiuni concrete spre a le ocupa în perioada 

următoarelor 3 luni; 

- destinate exclusiv promovării persoanelor din interiorul întreprinderii sau instituţiei; 

- din unităţile administrţiei publice, blocate printr-un act normativ. 

Numărul total al locurilor de muncă (ocupate şi vacante) include efectivul slariaţilor la sfârşitul 

lunii (exclusiv cei cu contract de muncă / raport serviciu suspendat) şi numărul locurilor de 

muncă vacante. 
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