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Europa 2020 – Strategie de dezvoltare pe orizontul de 

programare 2014-2020 

 

 

 

I.SUMAR EXECUTIV 

 

Strategia are ca obiectiv principal creşterea la cel puţin 70% a ratei de ocupare a forţei de muncă 

pentru populaţia cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani, prin dezvoltarea turismului, agriculturii 

şi industriei. Pentru dezvoltarea turismului se are în vedere continuarea demersurilor pentru ca 

Statiunea Baile Figa sa devina un nume emblematic la nivel national,  promovarea şi punerea în 

valoare a patrimoniului cultural şi reabilitarea căilor de acces.  

 

În domeniul industriei se preconizează înfiinţarea unui centru de formare şi consultanţă pentru 

IMM-uri, investiţiile în construcţii, instalaţii şi tehnologii moderne; dezvoltarea producţiei de 

ansamble şi subansamble pentru industria auto, stimularea antreprenoriatului în rândul tinerilor şi 

extinderea activităţilor economice în mediul rural.  

 

Dezvoltarea serviciilor de colectare şi transport a produselor agricole, înfiinţarea centrelor de 

depozitare, prelucrare şi procesare a acestora, dezvoltarea microfermelor de creştere a 

animalelor, refacerea bazinului pomicol şi dezvoltarea instalaţiilor de irigaţii reprezintă 

priorităţile strategiei de sprijinire a agriculturii.  

 

Un alt obiectiv pentru perioada 2014-2020 îl reprezintă creşterea investiţiilor în cercetare şi 

dezvoltare, care ar urma să fie de minim un procent din Produsul Intern Brut al orasului.  

 

În domeniul educaţiei, obiectivele vor fi reducerea abandonului şcolar timpuriu sub 11,3% şi 

creşterea numărului persoanelor cu studii postuniversitare. Un ultim obiectiv va fi scăderea 

numărului persoanelor expuse sărăciei cu 25%, prin dezvoltarea serviciilor sociale comunitare şi 

facilitarea accesului grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii. Alte domenii prioritare pentru 
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perioada 2014-2020 vor fi serviciile medicale, infrastructura de transport şi infrastructura 

edilitară.  

 

Printre priorităţi se mai numără reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea cu 20% a 

ponderii energiilor regenerabile în consumul final de energie şi creşterea cu 20% a eficienţei 

energetice. 

 

Obiectivul general al acestui proiect a fost creşterea calităţii în activitatea desfăşurată de către 

administraţia locală, prin îmbunătăţirea capacităţii administraţiei atât în evaluarea şi prioritizarea 

problemelor, dar şi în gestionarea eficientă a acestora.  

Strategia de dezvoltare locală se doreşte a fi un document strategic integrat, larg acceptat de către 

comunitate, care să devină cadrul pentru dezvoltarea viitoare a municipiului. Realizarea 

strategiei în cadrul unui dialog social larg este un instrument nou, atât pentru administraţia 

locală, cât şi pentru organizaţiile şi instituţiile ce vor fi implicate în realizarea ei. Identificarea 

domeniilor de dezvoltare profitabile şi larg acceptate de către comunitate, în timp mai scurt şi cu 

o gestionare mai eficientă a fondurilor, înseamnă de fapt o viaţă mai bună pentru cetăţeni. 

Pornind de la misiunea administraţiei locale, aşa cum a fost gândită de legiuitor şi anume aceea 

de a se preocupa de nevoile comunităţii şi de rezolvarea acestora, de asigurarea prosperităţii 

locuitorilor care i-au dat girul, pentru realizarea şi gestionarea unor servicii publice specializate, 

competente, echitabile şi eficiente, elaborarea unei strategii de dezvoltare este o necesitate pentru 

comunitate, dar şi o datorie a administraţiei locale. 
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II.METODOLOGIE 

 

Scopul propus a fost elaborarea unui Plan Strategic de Dezvoltare, cu potential ridicat de  

implementare, realist si în acelasi timp care să provoace la inspiratie si motivare. Acest lucru s-a 

realizat cu ajutorul unei diagnoze interdisciplinare a dinamismelor latente si elementelor critice 

ne-explorate si prin diseminarea experientelor intre administratia publica locala, cetateni si actori 

locali.   

Principii care au stat la baza construirii strategiei de dezvoltare a orasului Beclean:  

 Participativitate: factorii locali interesaţi au fost consultaţi şi implicaţi în elaborarea 

strategiei.  

 Fezabilitate: s-au promovat acţiuni şi dezbateri care să ducă la o strategie realistă, 

care va putea fi aplicată şi implementată.  

 Abordare integrată: s-a ţinut cont de cadrul de programare al României privind 

strategiile existente la nivel sectorial, regional şi de cooperare.  

 Continuitate:  s-au avut în vedere documentele strategice elaborate în anii trecuţi de 

factorii implicaţi cu ocazia celor două procese de planificare, din 2003 şi 2006 .   

 Transparenţă: publicul a avut acces la conţinutul documentelor elaborate şi a fost 

informat despre stadiul procesului de planificare.    

 Baze ştiinţifice: au fost implicaţi experţi pe domenii atât din interiorul oraşului cât şi 

din exterior. 

 

Consultarea in vederea elaborarii prezentului document strategic a presupus utilizarea clasicelor 

metode, tehnici și instrumente de investigare a contextului socio-uman, semnificația socio-

economică a problemelor cercetate la nivel comunitar, astfel:   

 consultarea documentelor;  

 elaborarea Analizei SWOT;   

 prelucrarea și interpretarea datelor.  
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III.CONTEXTUL EUROPEAN PENTRU PERIOADA 2014-2020 

 

 

CONTEXTUL EUROPEAN 

 

Strategia „Europa 2020” - Obiectivul general al acestei strategii este transformarea UE intr-o 

economie inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al 

ocupării forţei de muncă, al productivităţii şi pentru a asigura coeziunea economică, socială şi 

teritorială.  

 

Cele trei priorităţi stabilite in cadrul acestei strategii sunt: 

 

· Creştere inteligentă 

· Creştere durabilă 

· Creştere favorabilă incluziunii sociale 

 

Printre ţintele Strategiei Europa 2020 se numără: 

 rata de ocupare a populaţiei cu varsta cuprinsă intre 20 şi 64 de ani de 75% 

 nivelul investiţiilor in cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii Europene 

 obiectivul 20/20/20 in materie de energie şi schimbări climatice: 

 emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul inregistrat in 1900 

 20% din energia produsă să provină din surse regenerabile 

 creşterea cu 20% a eficienţei energetice 

 rata de părăsire timpurie a şcolii sub 10% 

 ponderea tinerilor cu varsta intre 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de invăţămant 

terţiar, de cel puţin 40% 

 scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 20 de milioane. 

 

De asemenea, strategia include şi 11 obiective tematice care se doresc a fi realizate in perioada 

2014-2020: 

 Intărirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării 
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 Imbunătăţirea accesului la şi a utilizării şi calităţii tehnologiilor informaţiilor şi 

comunicaţiilor 

 Creşterea competitivităţii intreprinderilor mici şi mijlocii 

 Sprijinirea tranziţiei spre o economie cu emisii scăzute de carbon in toate sectoarele 

 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor 

 Protejarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor 

 Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor in reţelele cheie 

 Promovare ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă 

 Investiţii in competenţe, educaţie şi invăţare continuă 

 Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei 

 Imbunătăţirea capacităţii instituţionale şi a eficienţei in administraţia publică 

 

“Crestere inteligenta: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare; presupune 

imbunatatirea prestatiei in urmatoarele domenii:  

 cercetare si inovare: imbunatatirea conditiilor pentru cresterea investitiilor de stat si private in 

vederea generarii de locuri de munca prin crearea de noi produse si servicii;  

 educatie: incurajarea si sustinerea procesului de invatare si formare de-a lungul vietii in 

vederea imbunatatirii competentelor;  

 societatea digitala: utilizarea tehnologiilor informatiei si comunicatiilor.”  

 

Actiunile acestei prioritati vizeaza:  

- “eliberarea potentialului inovator al Europei;  

- ameliorarea rezultatelor in domeniul educatiei;  

- valorificarea avantajelor economice si sociale ale societatii digitale.”  

 

Cresterea inteligenta va fi stimulata prin trei initiative: 

 

 a. “„O Uniune a inovarii” prin care se propune:  

 reorientarea politicii in domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii catre domenii care prezinta 

provocari majore pentru societate (schimbari climatice, utilizarea eficienta a energiei si a 

resurselor, schimbari demografice, sanatatea populatiei etc.);  
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 consolidarea verigilor din lantul inovarii, de la cercetarea fundamentala la comercializare.”  

 

Comisia Europeana va depune eforturi pentru:  

- „definitivarea spatiului european de cercetare, elaborarea unei agende strategice de cercetare;  

- imbunatațirea conditiilor-cadru pentru a permite intreprinderilor sa inoveze, crearea unui brevet 

european unic si a unei instante specializate in materie de brevete;  

- lansarea de parteneriate europene in domeniul inovarii intre UE si nivelurile nationale, in 

vederea accelerarii dezvoltarii si utilizarii;  

- consolidarea si dezvoltarea rolului instrumentelor UE de sustinere a inovarii (fondurile 

structurale, fondurile de dezvoltare rurala, programul-cadru de cercetare-dezvoltare, etc.);  

- promovarea parteneriatelor in materie de cunoastere si consolidarea legaturilor intre educatie, 

intreprinderi, cercetare si inovare.”  

 

b. „„Tineretul in miscare” prin care se propune:  

 consolidarea performantei si atractivitatii internationale a institutiilor de invatamant superior 

din Europa; 

 sporirea nivelului general de calitate la toate formele de educatie si formare în UE;  

 combinarea excelentei cu echitatea, prin promovarea mobilitatii studentilor si a celor care 

urmeaza un curs de formare,  

 imbunatatirea situatiei incadrarii in munca a tinerilor.”  

 

Comisia Europeana va depune eforturi pentru:  

- „integrarea si consolidarea programelor UE de mobilitate, cele destinate universitatilor, cele 

destinate cercetatorilor si corelarea lor cu programele nationale;  

- impulsionarea agendei de modernizare a invatamantului superior la nivelul programelor 

scolare, al guvernantei si al finantarii;  

- identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin programe de mobilitate 

pentru tinerii profesionisti;  

- promovarea recunoasterii invatarii non-formale si informale;  

- lansarea unui Cadru pentru incadrarea in munca a tinerilor.”  
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c. „„O agendă digitala pentru Europa” prin care se propune crearea unei piete digitale unica, 

bazata pe internet rapid si ultrarapid si pe aplicatii interoperabile:  

 pana in 2013: acces universal la internet in banda larga;  

 pana in 2020: acces universal la internet mult mai rapid (cel putin 30Mbps);  

 pana in 2020: o viteza a internetului de peste 100 Mbps in peste 50% din locuintele din 

Europa.”  

 

Comisia Europeana va depune eforturi pentru:  

- „oferirea cadrului juridic stabil, pentru stimularea investitiilor in infrastructura pentru internet 

de mare viteza, deschisa si competitiva, precum si in serviciile conexe;  

- dezvoltarea unei politici eficiente in domeniu;  

- facilitarea utilizarii fondurilor structurale ale UE pentru realizarea acestei agende.”  

 

Cresterea inteligenta este necesara in vederea recuperarii decalajelor intre cresterea economica a 

UE si cresterea economica a celor doi mari competitori pe piata mondiala respectiv SUA si 

Japonia. Aspecte de corectat in domeniul Inovarii:  

 „nivelul mai redus al investitiilor in cercetare, dezvoltare si inovare;  

 utilizarea insuficienta a tehnologiilor informatiei si comunicatiilor;  

 accesul dificil la inovare in anumite sectoare ale societatii;  

 ponderea mai redusa in UE a firmelor high-tech.”  

 

Aspecte de corectat in domeniul Educatiei:  

 „un sfert dintre elevi au competente slabe de citire, unul din sapte tineri abandoneaza studiile 

si formarea prea devreme;  

 50% dintre tineri ating un nivel mediu de calificare, insuficient pentru cerintele noi de pe piata 

muncii;  

 in randul populatiei cu varsta cuprinsa intre 25 si 34 de ani, doar 1 persoana din 3 are o 

diploma universitara, comparativ cu 40% in SUA si peste 50% in Japonia;  

 conform “indicelui Shanghai” in clasamentul mondial al primelor 20 de universitati, sunt 

listate doar doua universitati europene.”  
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Aspecte de corectat in domeniul Societatii digitale:  

 „din valoarea de 2.000 miliarde € reprezentata de piata globala pentru tehnologiile informatiei 

si comunicatiilor, firmele europene reprezinta doar 25%;  

 ramanerea Europei in urma SUA si Japoniei in ceea ce priveste internetul de mare viteza, 

afecteaza capacitatea acesteia de inovare in special in zonele rurale, diseminarea online a 

cunostintelor si distributia online de bunuri si servicii.”  

 

“Cresterea durabila inseamna promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al 

utilizarii resurselor, mai ecologice si mai competitive, presupune dezvoltarea de noi procese si 

tehnologii (inclusiv cele ecologice) care:  

- sa accelereze dezvoltarea de retele inteligente, ce folosesc TIC;  

- sa exploateze retelele de la scara UE;  

- sa consolideze avantajul competitiv al mediului european de afaceri;  

- sa constientizeze consumatorii in ceea ce priveste meritele utilizarii eficiente a resurselor;  

- sa scada emisia de dioxid de carbon;  

- sa previna degradarea mediului, pierderea biodiversitatii, utilizarea nedurabila a resurselor.”  

 

Cresterea durabila va sta la baza coeziunii economice, sociale si teritoriale prin derularea de 

actiuni in urmatoarele domenii:  

 “competitivitate:  

- mentinerea avantajului fata de SUA si China, pe piata tehnologiilor ecologice;  

- eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor;  

- productivitate crescuta pentru contracararea presiunii tot mai mari de pe pietele de export si 

pentru un numar tot mai mare de materii prime.”  

 “combaterea schimbarilor climatice:  

- reducerea emisiilor de dioxid de carbon mult mai rapid in decada care urmeaza;  

- exploatarea completa a potentialului noilor tehnologii, precum posibilitatile de captare si 

stocare a dioxidului de carbon, care vor genera reducerea emisiilor, realizarea de economii si 

crestere economica;  

- consolidarea capacitatii de rezistenta a economiilor UE in fata riscurilor climatice,  
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precum si capacitatea de prevenire a dezastrelor si de reactie la acestea.”  

 “energie curata si eficienta:  

 

- scaderea importurilor UE de petrol si gaze cu 60 de miliarde € pana in 2020; - cresterea PIB-ul 

cu 0,6%-0,8%; - crearea a peste 600 000 locuri de munca prin utilizarea energiei regenerabile in 

20% din energia folosita in UE; - crearea a peste 400 000 locuri de munca prin atingerea 

obiectivului de 20% privind eficienta energetica.” Cresterea durabila va fi stimulata prin doua 

initiative:  

a. “„O Europa eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor” prin care se propune:  

 sprijinirea tranzitiei catre o economie eficienta in ceea ce priveste utilizarea resurselor si cu 

emisii reduse de dioxid de carbon;  

 decuplarea cresterii economice de utilizarea resurselor, de consumul de energie;  

 reducerea emisiilor de CO2;  

 cresterea competitivitatii si promovarea securitatii energetice.”  

 

Comisia Europeana va depune eforturi pentru:  

- „mobilizarea instrumentelor financiare ale UE precum fondurile pentru dezvoltare rurala, 

fondurile structurale, si altele in cadrul unei strategii solide de finantare (UE, publica nationala, 

privata);  

- consolidarea cadrului de utilizare a instrumentelor de piata precum certificate de emisii, 

incurajarea utilizarii extinse a achizitiilor publice ecologice, etc;  

- prezentarea de propuneri pentru modernizarea si decarbonizarea sectorului transporturilor;  

- implementarea de proiecte strategice in vederea eliminarii blocajelor in sectiunile 

transfrontaliere si nodurile intermodale (orase, porturi, platforme logistice);  

- finalizarea pietei interne a energiei, derularea actiunilor din cadrul planului privind tehnologiile 

energetice strategice (SET);  

- promovarea proiectelor de infrastructura de importanta strategica pentru UE in zona baltica, in 

Balcani, in regiunea mediteraneeana si în Eurasia;  
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- adoptarea si implementarea unui Plan de actiune privind eficienta energetica, promovarea unui 

program in domeniul utilizarii eficiente a resurselor (sprijinind IMM-urile si gospodariile) prin 

utilizarea fondurilor structurale si a altor tipuri de fonduri;  

- stabilirea viziunii privind modificarile structurale si tehnologice necesare pentru a face tranzitia 

catre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, eficienta din punctul de vedere al 

utilizarii resurselor si rezistenta la schimbarile climatice pana in 2050.”  

 

La nivel national, statele membre vor trebui: – „sa elimine treptat subventiile daunatoare 

mediului (exceptii in cazul persoanelor defavorizate); – sa dezvolte instrumente de piata, precum 

stimulente fiscale si achizitii publice menite sa adapteze metodele de productie si de consum; – 

sa dezvolte infrastructuri energetice si de transport inteligente, modernizate si complet 

interconectate, sa utilizeze pe deplin TIC; – sa asigure implementarea coordonata a proiectelor de 

infrastructura, in cadrul retelei centrale a UE; – sa se concentreze asupra dimensiunii urbane a 

transporturilor, responsabile de o mare parte din emisiile generate si din congestiile retelelor; – 

sa utilizeze reglementarea, dezvoltand standarde de performanta energetica in constructii si 

instrumente de piata precum impozitarea, subventiile si achizitiile publice pentru a reduce 

consumul de energie si de resurse; - sa utilizeze fondurile structurale pentru a investi in 

constructia de cladiri publice eficiente din punct de vedere energetic si într-o reciclare mai 

eficienta; 

– sa stimuleze instrumente care permit economisirea de energie si care ar putea creste eficienta in 

sectoarele mari consumatoare de energie, precum cele bazate pe folosirea TIC.”  

b. “„O politica industriala adaptata erei globalizarii” prin care se propune:  

 colaborea stransa intre CE si intreprinderi, sindicate, mediul academic, ONG-uri, organizatii 

de consumatori;  

 elaborarea unui cadru pentru o politica industriala moderna, care sa sprijine spiritul 

antreprenorial, sa ghideze si sa ajute industria;  

 promovarea competitivitatii sectorului industriei primare, al productiei si al serviciilor din 

Europa.  

 

Comisia Europeana va depune eforturi pentru:  
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- „stabilirea politicii industriale apte sa mentina si sa dezvolte o baze industriala puternica, 

competitiva, diversificata in Europa, sa sprijine tranzitia sectoarelor de productie catre o utilizare 

mai eficienta a energiei si a resurselor;  

- dezvoltarea abordarii orizontale a politicii industriale, care sa combine diverse instrumente de 

politica precum reglementarea „inteligenta”, modernizarea achizitiilor publice, normele in 

materie de concurenta, stabilirea de standarde;  

- imbunatatirea mediului de afaceri, in special pentru IMM-uri, inclusiv prin reducerea costurilor 

de tranzactie aferente desfasurarii unei activitati economice in Europa, prin promovarea 

clusterelor si prin imbunatatirea accesului convenabil la finantare;  

- restructurarea sectoarelor aflate in dificultate prin orientarea lor catre activitati de viitor, 

inclusiv prin redistribuirea rapida a competentelor catre sectoarele si pietele cu un ritm alert de 

crestere;  

- promovarea tehnologiilor si a metodelor de productie care reduc utilizarea resurselor naturale si 

sporesc investitiile in patrimoniul natural al UE;  

- promovarea internationalizarii IMM-urilor;  

- asigurarea faptului ca retelele de transport si de logistica permit industriei din toata Uniunea sa 

beneficieze de acces efectiv pe piata unica, pe piata internationala;  

- dezvoltarea unei politici spatiale care sa puna la dispozitie instrumentele necesare depasirii 

unor provocari-cheie la nivel mondial;  

- sporirea competitivitatii sectorului turismului in Europa;  

- revizuirea reglementarilor in vederea sprijinirii tranzitiei sectoarelor serviciilor si productiei 

catre o utilizare mai eficienta a resurselor, inclusiv printr-o reciclare mai eficienta; - reannoirea 

strategiei UE de promovare a responsabilitatii sociale a intreprinderilor, ca element-cheie in 

asigurarea increderii pe termen lung a angajatilor si a consumatorilor.” La nivel național, statele 

membre vor trebui: - „sa imbunatateasca mediul de afaceri, in special pentru IMM-urile 

inovatoare, inclusiv prin achizitii publice menite sa sprijine initiativele care incurajeaza inovarea; 

- sa amelioreze conditiile de asigurare a respectarii drepturilor de proprietate intelectuala; - sa 

reduca sarcina administrativa a societatilor si sa amelioreze calitatea legislatiei in domeniul 

afacerilor; - sa colaboreze cu parțile interesate din diverse sectoare in vederea identificarii 

blocajelor, elaborarii de analize comune cu privire la modalitati de mentinere a unei baze 

industriale si de cunoastere solide, de a plasa UE in pozitie de lider in ceea ce priveste 
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dezvoltarea durabila la nivel mondial.” „Cresterea durabila este necesara in vederea sustinerii 

UE pentru a prospera intr-o lume cu emisii reduse de dioxid de carbon, cu resurse limitate, 

pentru prevenirea degradarii mediului, pierderea biodiversitatii si utilizarea nedurabila a 

resurselor.” “Cresterea favorabila incluziunii inseamna promovarea unei economii cu o rata 

ridicata a ocuparii fortei de munca, care sa asigure coeziunea sociala si teritoriala si care 

presupune: - asigurarea autonomiei cetatenilor prin rate ridicate ale ocuparii fortei de munca; - 

investirea in dezvoltarea competentelor; - combaterea saraciei; - modernizarea pietelor muncii si 

a sistemelor de formare si de protectie sociala; - consolidarea coeziunii teritoriale prin 

accesibilizarea beneficiilor cresterii economice in toate regiunile UE inclusiv in cele 

ultraperiferice; - asigurarea accesului si oportunitatilor pentru toti cetatenii pe tot parcursul vietii; 

- cresterea participarii fortei de munca prin asigurarea de politici de promovare a egalitatii de 

sanse intre femei si barbati.” Se va actiona in vederea rezolvarii problemelor din urmatoarele 

domenii:  “ocuparea fortei de munca: - schimbarile demografice au generat scaderea 

numarului de persoane active; - in UE, doar doua treimi din populatia activa are loc de munca, in 

comparatie cu peste 70% in SUA si in Japonia; - rata ocuparii fortei de munca este scazuta in 

special in randul femeilor si al lucratorilor in varsta; - rata a somajului de peste 21% in randul 

tinerilor; - risc ridicat de pierdere a terenului pe piata muncii a persoanelor neintegrate in campul 

muncii sau care au legaturi slabe cu acesta.  competentele: - aproximativ 80 de milioane de 

persoane au competente reduse sau de baza; - oportunitatile oferite prin invatarea de-a lungul 

vietii, apartin in special persoanelor mai instruite; - pana in 2020, 16 milioane de locuri de munca 

vor necesita nivel inalt de calificare, in timp ce numarul locurilor de munca pentru care se vor 

cere competente reduse va scadea cu 12 milioane; - pentru mentinerea vietii active indelungate, 

este necesara dobandirea si dezvoltarea de noi competente pe tot parcursul vietii.  combaterea 

saraciei: - 80 de milioane de persoane erau amenintate de saracie, inainte de aparitia crizei 

economice; - 19 milioane dintre acestea sunt copii; - 8% dintre persoanele care au un loc de 

munca nu castiga suficient pentru a iesi din saracie, cei mai afectati fiind somerii.” Cresterea 

favorabila incluziunii va fi stimulata prin doua initiative: a. “„O agenda pentru noi competente 

si noi locuri de munca” prin care se propune:  crearea conditiilor necesare modernizarii 

pietelor muncii pentru a creste nivelurile de ocupare a fortei de munca si pentru a asigura 

sustenabilitatea modelelor sociale europene;  promovarea autonomiei cetatenilor prin 

dobandirea de noi competente care vor permite fortei de munca actuale si viitoare, adaptarea la 
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noile conditii si la eventualele schimbari de cariera;  reducerea somajului;  sporirea 

productivitatii muncii.” Comisia Europeana va depune eforturi pentru: - „definirea si punerea in 

aplicare a celei de a doua etape a agendei de flexicuritate, in vederea identificarii modalitatilor de 

imbunatatire si gestionare a tranzitiilor economice, de combatere a somajului, de crestere a 

ratelor de activitate; - adaptarea cadrului legislativ, in conformitate cu principiile reglementarii 

„inteligente”, la evolutia modelelor de organizare a muncii, la noile riscuri la adresa sanatatii si 

securitatii muncii; - facilitarea si promovarea mobilitatii lucratorilor in interiorul UE si 

asigurarea unei corespondente mai bune intre cererea si oferta de locuri de munca, prin 

intermediul sprijin financiar acordat din fondurile structurale, in special din Fondul social 

european (FSE); - consolidarea capacitatii partenerilor sociali, valorificarea potentialului de 

solutionare a problemelor oferit de dialogul social la toate nivelurile (la nivelul UE, la nivel 

national/ regional, la nivel sectorial si la nivelul intreprinderilor); - impulsionarea cadrului 

strategic de cooperare in materie de educatie si formare in care sa fie implicate toate partile 

interesate; - asigurarea dobandirii competentelor necesare in vederea continuarii studiilor si a 

integrarii pe piata muncii, precum si a recunoasterii acestora pe tot parcursul educatiei generale, 

profesionale, superioare si din viata adulta.” 
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La nivel national, statele membre vor trebui:  

- “sa puna in aplicare masurile nationale de flexicuritate, sa reduca segmentarea pietei muncii, sa 

faciliteze tranzitiile si reconcilierea vietii profesionale cu viata privata;  

- sa analizeze, sa monitorizeze eficienta sistemelor fiscale si de asigurari sociale pentru a asigura 

rentabilitatea muncii;  

- sa promoveze noi forme de reconciliere a vietii profesionale cu cea privata, politici de 

imbatranire activa, sa sporeasca egalitatea de sanse intre femei si barbati;  

- sa promoveze, sa monitorizeze concretizarea eficace a rezultatelor dialogului social;  

- sa impulsioneze punerea in aplicare a Cadrului european al calificarilor, prin instituirea unor 

cadre nationale ale calificarilor;  

- sa asigure dobandirea competentelor necesare in vederea continuarii studiilor si a integrarii pe 

piata muncii, recunoasterea acestora pe tot parcursul educatiei generale, profesionale, superioare 

si din viata adulta, inclusiv in cadrul invatarii non-formale si informale;  

- sa dezvolte parteneriate intre mediul educatiei/ formarii si cel al muncii, in special prin 

implicarea partenerilor sociali in planificarea ofertelor de educatie si formare.”  

 

b. „„O platforma europeana de combatere a saraciei” prin care se propune:  

 asigurarea coeziunii economice, sociala, teritoriale, ca o continuare a anului in curs, care 

reprezinta “Anul european de lupta impotriva saraciei si excluziunii sociale”;  

 sensibilizarea opiniei publice pentru recunoasterea drepturilor fundamentale ale persoanelor 

care se confrunta cu saracia si excluziunea sociala.”  

 

Comisia Europeana va depune eforturi pentru:  

- „elaborarea unei platforme de cooperare, de schimb de bune practici, in vederea incurajarii 

actorilor din sectorul public si privat de a reduce excluziunea sociala prin actiuni concrete, 

inclusiv prin acordarea finantari din fondurile structurale, in special din FSE;  

- elaborarea si implementarea de programe care vizeaza promovarea inovarii sociale in randul 

grupurilor celor mai vulnerabile, dezvoltarea unei noi agende pentru integrarea migrantilor;  

- evaluarea caracterului adecvat si a sustenabilitatii sistemelor de protectie sociala si de pensii si 

identificarea modalitatilor de imbunatatire a accesului la sistemele de sanatate.”  
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La nivel national, statele membre vor trebui:  

- “sa promoveze responsabilitatea colectiva si individuala pe care o impart in domeniul 

combaterii saraciei si excluziunii sociale;  

- sa defineasca si sa puna in aplicare masuri care vizeaza grupurile cu un grad de risc ridicat 

precum familiile monoparentale, femeile in varsta, minoritatile, romii, persoanele cu handicap si 

personale fara adapost;  

- sa isi dezvolte sistemele de securitate sociala si de pensii pentru a asigura un nivel adecvat al 

ajutorului pentru venit si al accesului la asistenta medicala.”  

 

Cresterea favorabila incluziunii este necesara in vederea:  

- „oferirii populatiei acces la centre de ingrijire a copiilor si la centre destinate altor persoane 

aflate in intretinere;  

- punerii in aplicare a principiilor privind flexicuritatea;  

- oferirii cetatenilor posibilitatea de a dobandi noi competente care sa le permita adaptarea la 

noile conditii si la eventualele schimbari de cariera;  

- combaterea saraciei si excluziunii sociale;  

- reducerea inegalitatilor in materie de sanatate;  

- imbunatatirea capacitatii de a face fata fenomenului de imbatranire activa.  

 

Guvernanta economica: Criza economica:  

- a evidentiat deficiente structurale in economia Europei;  

- a anulat progrese precedente;  

- a identificat evidente probleme fundamentale si solutii neviabile pe termen lung;  

- a demonstrat interdependenta economiilor europene;  

- a subliniat necesitatea coordonarii politicilor economice la nivelul UE in vederea rezolvarii de 

probleme, promovarii cresterii economice si crearii de locuri de munca.  

 

Cei trei piloni ai noii guvernante economice:  

1. „Consolidarea agendei economice printr-o supraveghere mai atenta din partea UE si include:  

- prioritatile politice si obiectivele stabilite in cadrul Strategiei Europa 2020;  
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- angajamentele suplimentare pe care si le-au asumat statele membre participante la Pactul euro 

plus;  

- consolidarea supravegherii de catre UE a politicilor economice si fiscale, ca parte a Pactului de 

stabilitate si crestere, dar si prin intermediul noilor instrumente menite sa stopeze dezechilibrele 

macroeconomice;  

- adoptarea unei noi metode de lucru numita „semestrul european” care permite discutarea 

prioritatilor economice si bugetare in aceeasi perioada a fiecarui an.  

 

2. Asigurarea stabilitatii zonei euro si include:  

- mecanisme temporare de sprijin pentru statele membre, ca reactie a UE la criza datoriei 

suverane;  

- inlocuirea lor in 2013 de un mecanism permanent, respectiv Mecanismul european de stabilitate 

(MES);  

- aplicarea unor programe de reforma si consolidare fiscala, elaborate in stransa colaborare cu 

FMI.  

 

3. redresarea sectorului financiar”  

 

Aspecte esentiale ale noii guvernante economice a UE Semestrul european: reprezinta primele 

6 luni ale fiecarui an, perioada in care are loc coordonarea politicilor bugetare, macroeconomice 

si structurale ale statelor membre in baza careia se tine cont de recomandarile UE in luarea 

deciziilor cu privire la bugetul national si la alte aspecte de interes economic. Etape: „Ianuarie:  

- analiza anuala a cresterii este prezentata de Comisie,  

- sunt stabilite prioritatile UE pentru anul urmator, in materie de crestere economica si locuri de 

munca.  

 

Martie:  

- pe baza analizei anuale a cresterii, sefii de stat si de guvern elaboreaza orientarile UE pentru 

politicile nationale.  

 

Aprilie:  
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- statele membre transmit:  

- planurile nationale privind garantarea finantelor publice sanatoase (programele de 

stabilitate/convergenta);  

- programele de reforma;  

- masurile propuse pentru promovarea cresterii inteligente, durabile si favorabile incluziunii 

(programele nationale de reforma).  

 

Iunie:  

- evalurea programelor de catre Comisie;  

- in cazul in care este necesara, formularea de recomandari specifice pentru fiecare tara;  

- discutarea si aprobarea in Comisie a recomandarilor;  

- adoptarea oficiala a recomandarilor adresate fiecarei tari.”  

 

„Pactul de stabilitate si crestere: consta intr-un set de reguli care incurajeaza statele membre sa 

mentina viabilitatea finantelor publice.” Componente:  

1. „Componenta preventiva consta in transmiterea de catre statele membre, a programul anual de 

stabilitate (tarile din zona euro) sau de convergenta (celelalte state membre), impreuna cu 

programul national de reforma, program care prezinta modul in care statul membru intentioneaza 

sa asigure si sa mentina viabilitatea finatelor publice pe termen mediu. Ulterior, Comisia poate 

oferi recomandari politice (in iunie, in cadrul semestrului european) sau, daca este necesar, poate 

inainta o propunere Consiliului pentru ca acesta sa transmita un avertisment in cazul unui deficit 

excesiv.  

 

2. Componenta corectiva reglementeaza procedura in caz de deficit excesiv (PDE). In baza PDE, 

daca deficitul bugetar al unui stat membru depaseste limita de 3% (conform Tratatului), Consiliul 

va transmite recomandari privind redresarea situatiei. Nerespectarea acestor recomandari poate 

duce la impunerea de sanctiuni pentru statele din zona euro.”  

 

Pactul de stabilitate si crestere este in curs de consolidare, prin introducerea unor modificari 

menite:  
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- „sa permita componentei corective a Pactului sa ia mai bine in considerare interactiunea dintre 

datorie si deficit, mai ales in tarile puternic indatorate (unde datoria publica depaseste 60% din 

PIB);  

- sa accelereze procedura in caz de deficit excesiv si sa faca impunerea sanctiunilor 

semiautomata - in acest sens, in cadrul Consiliului va fi nevoie de o majoritate calificata, nu atat 

pentru a aproba, cat mai ales pentru a respinge o propunere de sanctionare inaintata de Comisie;  

- sa amelioreze cadrele bugetare nationale, abordand aspectele contabile si statistice, precum si 

practicile in materie de previziuni.”  

 

„Corectarea dezechilibrelor macroeconomice consta intr-un mecanism de supraveghere care 

identifica si corecteaza dezechilibrele macroeconomice, inca din faza incipienta.  

 

Alegerile economice divergente facute in ultimul deceniu de catre statele membre, au accentuat 

diferentele in materie de competitivitate generand dezechilibre macroeconomice la nivelul UE. 

Economiile statelor membre vor fi monitorizate in vederea depistarii dezechilibrelor 

macroeconomice, in cazul in care vor fi inregistrate depasiri ale „nivelurile de alerta”, Comisia 

urmand sa faca recomandari in urma rezulatelor analizelor aprofundate.” „Pactul euro plus 

consta intr-un program suplimentar de reforme, care constituie o reflectie a interdependentei 

dintre ele. Printre cele alte sase tari, care nu fac parte din zona euro, dar care au decis sa adere la 

acest pact, se numara si Romania. Cele patru domenii vizate de Pactul euro plus sunt 

competitivitate, ocuparea fortei de munca, viabilitatea finantelor publice si consolidarea 

stabilitatii financiare. Pactul a fost aprobat de liderii UE in martie 2011. Cele 23 de tari 

semnatare se angajeaza sa implementeze reformele in detaliu. Cele patru state membre care nu 

au semnat pactul sunt libere sa faca acest lucru oricand doresc. Angajamentele asumate in 

virtutea pactului se integreaza in noul cadrul de guvernanta economica si sunt incluse in 

programele nationale de reforma ale statelor membre.” Remedierea sectorului financiar „In 

vederea prevenirii aparitiei problemelor si asigurarii ca actorii din sectorul financiar sunt supusi 

unor monitorizari stricte, UE a elaborat reglementari si a creat agentii specifice, intreprinzandu-

se si alte actiuni, cu scopul de garantare pentru bancile europene a existentei de suficiente 

rezerve de capital, necesare pentru a face fata socurilor din sistem, astfel sistemul bancar 

pastrandu-si functionalitatea in domeniul oferirii de credite intreprinderilor si persoanelor fizice.” 
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Cadrul Strategic pentru Amenajarea Teritoriului Uniunii Europene integrează la nivel 

territorial obiectivele de coeziune şi competitivitate ale Uniunii, stabilind ca obiective: 

1. Amenajarea policentrică a teritoriului 

2. O nouă relaţie urban-rural 

3. Accesul egal la infrastructură şi cunoaştere 

4. Administrarea inţeleaptă a patrimoniului natural şi cultural 

 

Liniile directoare strategice ale Uniunii Europene (Community Strategic Guidlines) indică trei 

priorităţi: 

 imbunătăţirea atractivităţii Statelor Membre, regiunilor şi oraşelor, prin imbunătăţirea 

accesibilităţii, asigurarea unui nivel şi a unei calităţi adecvate a serviciilor şi protejarea 

mediului inconjurător 

 incurajarea inovării, antreprenoriatului şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 

prin promovarea capacităţii de cercetare-inovare, inclusiv a noilor instrumente TIC 

 crearea de noi locuri de muncă, mai bine plătite, prin atragerea de noi persoane in 

procesul de ocupare şi in activităţi antreprenoriale, imbunătăţirea adaptabilităţii 

lucrătorilor şi a firmelor şi investiţiile in capitalul uman 

 

Conectarea Europei – are scopul de a accelera investiţiile pe termen lung in drumuri, căi ferate, 

reţele energetice, conducte şi reţele de mare viteză in bandă largă. 

 Ameliorarea legăturilor de transport – investiţii in proiecte de infrastructură menite 

să faciliteze transportul de mărfuri şi călători, in special intre vestul şi estul Europei. 

 Investiţiile se vor axa pe moduri de transport ecologice şi durabile. 

 Conectarea reţelelor energetice – realizarea de conexiuni intre ţările UE, care să 

faciliteze furnizarea energiei - atat a celei tradiţionale, cat şi a energiei provenind 

din surse regenerabile. 

 Sprijinirea reţelelor digitale de mare viteză – crearea de reţele in bandă largă şi 

furnizarea de servicii digitale paneuropene. Se vor acorda subvenţii pentru crearea 

infrastructurii necesare in vederea introducerii serviciilor de identificare digitală, 
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precum şi a serviciilor electronice in domeniul achiziţiilor publice, sănătăţii, 

justiţiei, etc 

 

 

Ultimul raport al Eurostat in ceea ce priveste evolutia implementarii strategiei de dezvoltare 

durabila a UE la nivelul tarilor membre beneficiare detaliaza evolutia schimbarilor produse in 

tema Consumul si productia durabila astfel: 

 

 

 

 

În ansamblu, majoritatea tendințelor au fost pozitive în perioada ultimilor 3 ani în ceea ce 

privește tema dezvoltării socio-economice. Totuși, imaginea este contradictorie, iar anumite 

domenii au înregistrat progrese lente sau chiar niciun progres. Creșterea economică a continuat 

în această perioadă, în timp ce disparitățile regionale au crescut, iar gospodăriile au economisit 

mai puțin. 
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IV.POLITICA DE COEZIUNE 2014-2020 

 

POLITICA DE COEZIUNE 2014-2020 – CADRUL DE DEZVOLTARE PROIECTE 

 

Bazându-se pe experienţele realizărilor înregistrate cu ajutorul instrumentelor financiare din 

ciclurile actuale şi anterioare ale politicii de coeziune şi evidenţiind importanţa conferită acestora 

în Cadrul financiar multianual 2014-2020, Comisia Europeană propune o mai mare extindere şi 

consolidare a utilizării instrumentelor financiare în cursul următoarei perioade de programare, ca 

alternativă mai eficientă şi durabilă care vine în completarea finanţării tradiţionale bazate pe 

subvenţii. 

Pentru a încuraja şi spori utilizarea instrumentelor financiare în cadrul politicii de coeziune 

pentru perioada de programare 2014-2020, propunerile Comisiei: 

 oferă o mai mare flexibilitate statelor membre şi regiunilor UE în ceea ce priveşte 

sectoarele ţintă şi structurile de punere în aplicare; 

 oferă un cadru stabil de punere în aplicare, întemeiat pe un set clar şi detaliat de norme, 

bazându-se pe orientările şi experienţele concrete existente; 

 surprind sinergiile dintre instrumentele financiare şi alte forme de sprijin, cum ar fi 

subvenţiile; şi  

 asigură compatibilitatea cu instrumentele financiare instituite şi puse în aplicare la nivelul 

UE în temeiul unor norme de gestionare directă. 

 

Modificari fata de actuala perioada de programare: 

 

În comparaţie cu perioada de programare 2007-2013, normele propuse pentru instrumentele 

financiare aferente perioadei 2014-2020 sunt neprescriptive în raport cu sectoarele, beneficiarii, 

tipurile de proiecte şi de activităţi care urmează să fie sprijinite. Statele membre şi autorităţile de 

gestionare pot utiliza instrumente financiare în legătură cu toate obiectivele tematice care 

intră sub incidenţa programelor operaţionale (PO) şi pentru toate fondurile, în cazul în care 

acest lucru este eficient şi eficace. 
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Noul cadru conţine, de asemenea, norme clare care să permită o combinare mai adecvată a 

instrumentelor financiare cu alte forme de sprijin, în special cu subvenţiile, întrucât aceasta 

stimulează mai intens elaborarea de sisteme de asistenţă bine adaptate, care respectă necesităţile 

specifice ale statelor membre sau regiunilor. 

Instrumentele financiare reprezintă o categorie specială de cheltuieli, iar elaborarea şi punerea lor 

în aplicare cu succes depinde de o evaluare corectă a deficienţelor şi necesităţilor identificate pe 

piaţă. Prin urmare, în contextul unui PO, există o nouă dispoziţie, potrivit căreia instrumentele 

financiare ar trebui să fie elaborate pe baza unei evaluări ex ante, care să fi identificat 

deficienţele pieţii sau situaţiile de investiţii sub nivelul optim, necesităţile respective de investiţii, 

posibila participare a sectorului privat şi valoarea adăugată rezultată a instrumentului financiar în 

cauză. O astfel de evaluare ex ante va duce, de asemenea, la evitarea suprapunerilor şi 

contradicţiilor dintre instrumentele de finanţare puse în aplicare de diferiţi actori pe diverse 

niveluri. 

 

Instrumente noi in cadrul politicii de coeziune: 

 

A. Instrumentele financiare instituite la nivelul UE şi gestionate de către Comisie, în 

conformitate cu regulamentul financiar (gestiune directă).  

 

În cadrul acestei opţiuni, contribuţiile PO la instrumentele financiare vor fi rezervate pentru 

investiţii în regiuni şi în acţiuni care intră sub incidenţa PO din care au provenit resursele. În 

materie de gestiune şi control, se aplică aceleaşi norme precum în cazul instrumentelor financiare 

puse în aplicare prin gestiune directă. 

 

B. Instrumentele financiare instituite la nivel naţional/regional şi gestionate în conformitate 

cu propunerea de regulament de stabilire a unor dispoziţii comune şi cu legislaţia derivată 

aferentă (gestiune partajată). Prin aceste instrumente, autorităţile de gestionare au posibilitatea de 

a aloca resurse din cadrul programului către: 

a. instrumentele deja existente sau nou-create, adaptate în funcţie de condiţiile şi de 

necesităţile specifice; şi  
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b. instrumentele standardizate (disponibile pe stoc), în cazul cărora termenii şi condiţiile 

vor fi definite în prealabil şi stabilite printr-un act al Comisiei de punere în aplicare. Aceste 

instrumente ar trebui să fie gata de utilizare pentru o lansare rapidă. 

  

C. Instrumentele financiare constând numai în împrumuturi sau garanţii pot fi puse în 

aplicare direct chiar de către autorităţile de gestionare. În astfel de cazuri, autorităţile de 

gestionare vor fi despăgubite în baza împrumuturilor reale oferite sau a sumelor garanţiilor 

blocate pentru noi împrumuturi şi fără posibilitatea de a percepe costuri sau taxe de gestiune din 

partea fondurilor CSC.  

 

Prioritati de finantare: 

 

1. Îmbunătățirea capitalului uman prin creșterea ratei de ocupare a forței de muncă și 

politici mai bune privind incluziunea socială și educația 

 

Creșterea ratelor ocupării forței de muncă în rândul tinerilor și grupurilor vulnerabile 

 

Îmbunătățirea accesului și a participării la educația și formarea profesională, precum și a 

calității acestora 

 

Promovarea incluziunii sociale, în special prin îmbunătățirea accesului la asistență medicală și 

servicii sociale 

 

2.  Dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru creștere și locuri de muncă 

 

Consolidarea accesului la piața internă al polilor de creștere prin investiții în rețeaua TEN-T 

 

Îmbunătățirea accesului, utilizării și calității TIC 

 

3.  Promovarea competitivității economice și a dezvoltării locale 
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Sprijinirea inovării și competitivității operatorilor economici și îmbunătățirea mediului de 

afaceri 

 

Promovarea spiritului antreprenorial, inclusiv în zonele rurale, maritime și de pescuit și 

îmbunătățirea mediului economic în zonele rurale și de coastă, inclusiv îmbunătățirea 

infrastructurii locale aferente 

 

Facilitarea accesului IMM-urilor finanțare și la servicii avansate pentru întreprinderi 

 

Stimularea capacității (publice și private) și a infrastructurilor de cercetare și dezvoltate 

bazate pe cerere 

 

4.  Optimizarea utilizării și protejării resurselor și activelor natural 

 

Promovarea eficienței energetice, a economiei cu emisii scăzute de dioxid de carbon și a 

strategiilor aferente 

 

Reducerea vulnerabilității la riscuri, sprijinirea adaptării la schimbările climatice și dezvoltarea 

unor sisteme de gestionare a dezastrelor 

 

Protejarea mediului și a biodiversității prin valorificarea siturilor naturale și punerea în 

aplicare a investițiilor legate de acquis 

 

5.  Modernizarea și consolidarea administrației naționale și a sistemului judiciar 

 

Îmbunătățirea capacității instituționale și o administrație publică eficientă 

 

Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare 
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V.DEZVOLTARE REGIONALA 

 

 

Contextul de dezvoltare 

 

Efectivul și densitatea întreprinderilor 

 

În 2011, în România erau active 452.010 întreprinderi, cu o densitate medie de 204 per 10.000 de 

locuitori. România este pe penultimul loc în Uniunea Europeană, din punct de vedere al densității 

întreprinderilor. Densitatea întreprinderilor este un indicator relevant privind dezvoltarea culturii 

antreprenoriale în România. 

 

La nivel regional, există variații semnificative ale densității întreprinderilor. Regiunea 

București‐Ilfov se distinge în mod clar, cu o densitate medie a întreprinderilor de aproape 2,5 ori 

densitatea medie la nivel național. Patru regiuni, regiunea Nord‐Vest, Centru, Sud‐Est și Vest au 

o densitate a întreprinderilor aproape de media națională (înscrisă în valoarea aproximativă de 

12%). Totuși, trei regiuni, Nord‐Est, Sud‐Muntenia și Sud‐Vest Oltenia au o densitate a 

întreprinderilor semnificativ mai scăzută decât media națională (cca. 62%‐70% fata de medie). 

 

Se poate observa că în perioada 2007 – 2011 s‐a redus semnificativ numărul total de 

întreprinderi, numărul celor care au înregistrat pierderi și numărul fuziunilor conducând la o 

reducere de peste 68.000 de întreprinderi înregistrate în perioada analizată (‐13.1%). 

Reducerea numărului de întreprinderi la nivel național se reflectă la nivelul tuturor regiunilor de 

dezvoltare ale României, în proporții diferite, cu o variație de cca. 4 puncte procentuale față de 

medie. Cea mai semnificativă reducere a numărului de întreprinderi se constată la nivelul 

regiunilor Centru, Nord‐Est și Vest, procentul de reducere depășind 15%. 

Prin comparație, în regiunea Sud‐Muntenia, reducerea a fost mai scăzută, sub 10%. 

 

În perioada 2008‐11, rata de ocupare a forței de muncă s‐a diminuat cu 4.4%, cu toate că au 

existat variații semnificative la nivelul diferitelor sectoare, după cum urmează: 
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- În cadrul industriei, sectorul extractiv și cel energetic s‐au confruntat cu reduceri 

semnificative ale forței de muncă, o evoluție similară fiind înregistrată și în domeniul 

construcțiilor. 

- Cu excepția sectorului „hoteluri și restaurante‟, pentru serviciile de comerț en‐gros și cu 

amănuntul, s‐a înregistrat doar o mică reducere a ocupării forței de muncă, probabil din 

cauza preponderenței angajaților pe cont propriu și a asociațiilor familiale. 

- În ceea ce privește serviciile, sectorul imobiliar a fost grav afectat, iar reforma continuă a 

condus la pierderea de posturi numeroase din sectorul public. 

 

Doar pentru un număr redus de sectoare s‐au înregistrat creșteri ale ocupării pe perioada 

recesiunii. Agricultura a reprezentat o astfel de exceptie, dar aici, creșterea ratei de ocupare a 

forței de muncă a fost asociată cu migrarea foștilor salariați către munca neremunerată în familie, 

ca alternativă la somaj. 

 

O creștere a ocupării forței de muncă s‐a înregistrat și în cazul serviciilor cu valoare adăugată 

sporită. Serviciile de logistică, sectorul tehnologiei informației și al comunicațiilor, serviciile 

financiare și cele în afaceri – pentru toate s‐au înregistrat creșteri ale ocupării. 

Pentru serviciile profesionale și științifice s‐a înregistrat o reducere sub media înregistrată la 

nivel national. 

 

Există doar cu puțin sub 2,9 mil de întreprinderi în România, dacă se au în vedere atât 

înterprinderile active înregistrate cât și întreprinderile private și lucrătorii pe cont propriu. În 

statistica națională se înregistrează doar întreprinderile care se identifică prin clasificarea micro, 

mici, mijlocii și mari. Acest tip de clasificare nu se aplică în toate statele UE, ceea ce face 

problematică o comparație trans‐națională. 

 

Simpla analiză a înterpinderilor active înregistrate relevă faptul că întreprinderile medii și mari 

acoperă doar 2,5% din acest grup. Întreprinderile private și persoanele fizice autorizate se 

conformează în mod predominant dimensiunilor micro. Prin urmare, baza antreprenorială din 
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România are o înclinație și mai mare către dimensiunile mici și micro decât se indică prin analiza 

înterprinderilor înregistrate. 

 

În perioada 2008‐2011, aproximativ una din cinci întreprinderi întregistrate și‐a încetat 

activitatea, în același timp înregistrându‐se și o reducere a numărului de asociații familiale. 

Prin contrast, numărul persoanelor independente și al lucrătorilor pe cont propriu a rămas relativ 

constant în aceste condiții dificile. 

 

 

În 2011, doar unul din opt locuri de muncă din România era într‐o înterprindere mare (adică 

dintre întreprinderile care nu intrau în categoria IMM). 

Angajații salariați ocupau în 2011 mai puțin de jumătate din locurile de muncă din România. 

 

Din restul locurilor de muncă : 

 1,4 mil (17%) sunt membri neremunerați ai familiilor – o categorie aproape inexistentă în 

Statele Membre mai dezvoltate. 

 2,1 mil (25%) sunt lucrători pe cont propriu – acesta este un nivel foarte crescut față de statele 

membre mai dezvoltate, dar în România este asociat cu agricultura de subzistență și cu lipsa unor 

alternative, altele decât antreprenoriatul. 

 126.000 sunt patroni. 

 

Rata generală a ocupării forței de muncă în regiunile de dezvoltare ale României fluctuează 

între 0,8 mil în regiunea Vest și regiunea Sud‐Vest Oltenia și 1,2 mil în regiunile Nord‐Est și 

București‐Ilfov. 

 

Agricultura poate fi considerată drept activitate extensivă în toate regiunile, cu excepția regiunii 

București‐Ilfov, unde ocupă doar 1,5% din forța de muncă ocupată în agricultură la nivel 

național. Concentrări deosebit de mari de lucrători în agricultură se află în regiunea Nord‐Est și 

în Sud‐Muntenia, cu cca. 41%, respectiv 37% din forța de muncă ocupată în agricultură. 
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Toate regiunile României au o componentă industrială semnificativă, cele mai mari concentrări 

aflându‐se în regiunile Nord‐Vest și Centru. 

 

Construcțiile sunt un sector important. Sectorul are o concentrare mai mare în regiunea 

București‐Ilfov, dar este distribuit în alte părți al țării într‐un mod relativ uniform. 

 

O ocupare destul de mare în comerțul cu amănuntul, comerțul cu ridicata și comerțul auto se 

poate observa la nivelul tuturor regiunilor, dar, din nou, cu precădere în București‐Ilfov, 

reflectând venituri disponibile mai mari. 

 

Pe lângă faptul că înregistrează o dezvoltare mai slabă a sectorului agricol, regiunea 

București‐Ilfov se diferențiază de restul României prin modelul de dezvoltare orientat către 

serviciile cu valoare adăugată sporită, regiunea capitalei fiind acum dominantă în aceste sectoare 

care reprezintă motorul dezvoltării economice și la nivel european. 

 

Sectorul public acoperă per total circa 11% din forța de muncă ocupată, aceasta fiind distribuită 

destul de uniform în regiunile României. 

 

La fel ca și comerțul cu amănuntul, divertismentul, cultura și serviciile de consum sunt bine 

reprezentate în București‐Ilfov, o distribuiție rezonabilă se înregistrează însă și în celelalte 

regiuni. 

 

Sunt disponibile date limitate de la Eurostat cu privire la înfiinţarea și închiderea de afaceri în 

România. Se poate observa însă că în perioada anterioară recesiunii, procentul de înfiinţare a 

societăţilor era mai mare decât procentul de încetare a activității companiilor, iar numărul de 

societăți active era în creștere. Procentul de înfiinţare era de aproape 15%, ceea ce indică o 

dinamică foarte bună. 

 

În perioada de recesiune, procentul de înfiinţare a afacerilor a scăzut drastic, dar s‐a menţinut 

totuşi aproape de 10%, iar în 2009 era chiar sub media UE. Cu toate acestea, se poate observa, de 
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asemenea, că ulterior procentul de închidere a societăţilor a crescut brusc. Întreprinderile din 

România erau mai puțin rezistente decât pe ansamblul UE27. Procentul de închidere în anul 2009 

în UE27 a fost de numai trei cincimi din nivelul înregistrat în România (18%). 

 

Ocuparea si castigurile salariale 

 

Populatia ocupata 

 

La începutul anului 2011, resursele de muncă au fost de 14047,6 mii persoane, în creştere cu 

171,7 mii persoane faţă de anul precedent. 

 

Populaţia activă civilă era la 1 ianuarie 2011 de 8998,3 mii persoane, reprezentând 42,0% din 

populaţia totală a ţării. 

La 1 ianuarie 2011 populaţia ocupată civilă a fost de 8371,3 mii persoane, cu 39,4 mii persoane 

mai puţin comparativ cu anul anterior. 

 

Rata de ocupare a resurselor de muncă (proporţia persoanelor ocupate în totalul resurselor de 

muncă) a fost de 59,6%, cu un punct procentual mai mică faţă de anul trecut. 

 

Numărul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, la sfârşitul anului 

2010, era de 627,0 mii persoane în scădere faţă de anul precedent cu 82,4 mii persoane. 

 

Populaţia în pregătire profesională şi alte categorii de persoane neincluse în populaţia activă au 

reprezentat 35,9% din totalul resurselor de muncă. 

 

Resursele de muncă 

 

La începutul anului 2011, resursele de muncă au fost de 14047,6 mii persoane reprezentând 

65,6% din populaţia totală a ţării, în creştere cu 171,7 mii persoane faţă de anul precedent. 

Ponderea majoritară în resursele de muncă au deţinut-o bărbaţii (51,4%). 
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În anul 2010, populaţia în vârstă de muncă aptă de lucru deţinea o pondere de 95,8% în totalul 

resurselor de muncă. Proporţia bărbaţilor depăşea pe cea a femeilor cu 4,4 puncte procentuale. 

Persoanele sub şi peste vârsta de muncă aflate în activitate reprezentau 4,2% din resursele de 

muncă; în cadrul acestei categorii, femeile erau majoritare (66,9%). 

 

Populaţia activă civilă 

 

Populaţia activă civilă era la 1 ianuarie 2011 de 8998,3 mii persoane, reprezentând 42,0% din 

populaţia totală a ţării. Faţă de anul anterior s-a înregistrat o scădere a numărului persoanelor 

active cu 121,8 mii persoane. În populaţia activă civilă femeile deţineau o pondere mai scăzută 

comparativ cu bărbaţii (46,9% femei faţă de 53,1% bărbaţi). Dintre persoanele active de sex 

feminin 93,7% erau ocupate şi 6,3% în şomaj. În totalul populaţiei active civile, populaţia 

ocupată deţinea o pondere de 93,0%. 

 

Rata de activitate a resurselor de muncă (proporţia persoanelor active în resursele de muncă) a 

fost de 64,1%, în scădere cu 1,6 puncte procentuale comparativ cu anul precedent. Rata de 

activitate pentru bărbaţi (66,2%) era superioară celei corespunzătoare femeilor (61,8%) cu 4,4 

puncte procentuale, ecartul reducându-se cu 0,1 puncte procentuale faţă de anul precedent şi cu 

0,8 puncte procentuale faţă de anul 2004 (când atinsese nivelul cel mai mare de-a lungul 

perioadei ultimilor 10 ani). 

 

Populaţia ocupată civilă 

La 1 ianuarie 2011 populaţia ocupată civilă a fost de 8371,3 mii persoane, înregistrându-se o 

scădere faţă de anul anterior cu 39,4 mii persoane. 

 

Rata de ocupare a resurselor de muncă (proporţia persoanelor ocupate în resursele de muncă) a 

fost de 59,6% cu un punct procentual mai mică faţă de anul 2009. 

Rata ocupării la persoanele de sex feminin a fost de 57,9%, mai redusă cu 3,3 puncte procentuale 

comparativ cu rata ocupării la bărbaţi (61,2%). Acest ecart a fost de 5,3 puncte procentuale în 

anul 2009 când s-a înregistrat cea mai mare valoare a acestei discrepanţe, începând din anul 2002 

şi până în prezent. 



 

33 
 

Activităţile cu un pronunţat grad de feminizare a populaţiei ocupate civile, în anul 2010, au fost 

cele de: sănătate şi asistenţă socială (79,6%), intermedieri financiare şi asigurări (75,1%), 

învăţământ (68,6%), administraţie publică şi apărare (56,7%), alte activităţi de servicii (55,3%) şi 

agricultură, silvicultură şi pescuit (54,1%). 

 

Bărbaţii ocupaţi au predominat în toate celelalte activităţi economice, deţinând proporţii 

covârşitoare în activităţile de industrie extractivă (84,1%), construcţii (83,5%) şi transport şi 

depozitare (83,2%). 

 

In privinta distributiei ratei de ocupare a fortei de munca pe medii (rata de ocupare 

calculata ca pondere a populatiei ocupate din grupa de varsta 15-64 ani in populatia 

totala din aceeasi grupa de varsta), se remarca in ultimii ani tendinta de apropiere a celor 

doua rate de ocupare (din mediul urban, respectiv mediul rural), in jurul valorii de 50%. 

 

Distributia salariatilor pe ramuri ale economiei nationale (comparativ Regiunea de 

Dezvoltare Nord Vest si judetul Bistrita Nasaud) la sfarsitul anului 2010 este prezentata in 

tabelul alaturat.  

 

procente  

Macroregiunea Total Persoane active Persoane 

Regiunea de 

dezvoltare populaţie   inactive 

Grupe de 

vârstă 

 Total 

Ocupate Şomeri BIM
1)

   

          

Nord - Vest 

       Total 

  

     Total 100,0 45,4 42,3 3,1 54,6 
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Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 

15 - 64 ani 100,0 62,1 57,7 4,4 37,9 

din care: 

           15 - 24 ani 100,0 29,5 23,9 5,6 70,5 

      25 - 34 ani  100,0 79,6 73,3 6,3 20,4 

      35 - 44 ani 100,0 83,1 78,4 4,7 16,9 

      45 - 54 ani 100,0 73,1 69,9 3,2 26,9 

      55 - 64 ani 100,0 37,4 36,3 1,1 62,6 

65 ani şi peste 100,0 12,2 12,2 - 87,8 

  Masculin  

  

     Total 100,0 50,2 46,6 3,6 49,8 

  

     Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 

15 - 64 ani 100,0 67,6 62,5 5,1 32,4 

din care: 

           15 - 24 ani 100,0 31,6 25,8 5,8 68,4 

      25 - 34 ani  100,0 83,1 76,2 6,9 16,9 

      35 - 44 ani 100,0 88,5 82,7 5,8 11,5 

      45 - 54 ani 100,0 80,2 76,7 3,5 19,8 

      55 - 64 ani 100,0 46,4 44,8 1,6 53,6 

65 ani şi peste 100,0 13,4 13,4 - 86,6 

  Feminin  

  

     Total 100,0 40,8 38,3 2,5 59,2 

  

     Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 

15 - 64 ani 100,0 56,6 52,9 3,7 43,4 

din care: 

           15 - 24 ani 100,0 27,3 21,9 5,4 72,7 

      25 - 34 ani  100,0 76,0 70,3 5,7 24,0 
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      35 - 44 ani 100,0 77,4 74,0 3,4 22,6 

      45 - 54 ani 100,0 66,2 63,3 2,9 33,8 

      55 - 64 ani 100,0 29,6 28,9 0,7 70,4 

65 ani şi peste 100,0 11,4 11,3 0,1 88,6 

  Urban 

  

     Total 100,0 46,8 42,5 4,3 53,2 

  

     Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 

15 - 64 ani 100,0 62,7 56,9 5,8 37,3 

din care: 

           15 - 24 ani 100,0 24,9 17,7 7,2 75,1 

      25 - 34 ani  100,0 84,4 75,8 8,6 15,6 

      35 - 44 ani 100,0 86,3 80,1 6,2 13,7 

      45 - 54 ani 100,0 74,2 70,0 4,2 25,8 

      55 - 64 ani 100,0 30,0 28,4 1,6 70,0 

65 ani şi peste 100,0 1,3 1,3 - 98,7 

  Rural 

  

     Total 100,0 43,8 42,2 1,6 56,2 

  

     Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 

15 - 64 ani 100,0 61,3 58,8 2,5 38,7 

din care: 

           15 - 24 ani 100,0 34,8 31,0 3,8 65,2 

      25 - 34 ani  100,0 73,3 70,0 3,3 26,7 

      35 - 44 ani 100,0 79,0 76,3 2,7 21,0 

      45 - 54 ani 100,0 71,3 69,7 1,6 28,7 

      55 - 64 ani 100,0 46,2 45,7 0,5 53,8 

65 ani şi peste 100,0 20,2 20,2 - 79,8 
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La nivelul judetului Bistrita Nasaud se constata o deviatie pozitiva, atat la nivelul participarii 

masculine, cat si feminine, fata de media la nivel Regional. 

 

 

Evolutia somerilor inregistrati si a ratei somajului, prezentata comparativ la nivelul Regiunii de 

Dezvoltare Nord Vest si a judetului Bistrita Nasaud se regaseste in tabelul alaturat : 

 

Regiuni 

Şomerii 

înregistraţi 

la 

Femei Barbati 

Rata 

şomajului 

Rata 

şomajului 

Rata 

şomajului 

Judeţe 

Agenţiile 

pentru 

ocuparea 

- total 

(%) 

- femei 

(%) 

- barbati 

(%) 

Anii 

forţei de 

muncă   

 

  

  

(număr 

persoane)       

  

     

  

Nord-

Vest 

     

  

1995 116619 68419 48200 8,6 10,8 6,7 

2000 108956 50023 58933 8,5 7,9 9,1 

2001 86216 39292 46924 6,8 6,3 7,4 

2002 82914 35723 47191 6,8 6,0 7,6 

2003 64404 28547 35857 5,4 5,0 5,7 

2004 48729 21442 27287 4,2 3,8 4,5 

2005 48086 20836 27250 4,0 3,6 4,4 

2006 42934 17867 25067 3,6 3,1 4,0 
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2007 35901 15913 19988 2,9 2,8 3,1 

2008 40230 18824 21406 3,3 3,3 3,3 

2009 84109 36111 47998 6,8 6,1 7,4 

2010 72918 30965 41953 5,9 5,3 6,5 

Bistriţa-

Năsăud 

     

  

1995 22681 14719 7962 15,3 20,3 10,6 

2000 17235 7964 9271 12,7 12,3 13,1 

2001 15108 6662 8446 11,2 10,4 11,9 

2002 12762 5967 6795 10,0 9,7 10,4 

2003 9462 4134 5328 7,5 7,1 7,8 

2004 7950 4293 3657 6,4 7,2 5,6 

2005 5433 2409 3024 4,3 4,0 4,5 

2006 4053 1802 2251 3,2 3,0 3,4 

2007 3105 1481 1624 2,4 2,5 

            

2,3 

2008 3614 1799 1815 2,7 3 2,5 

2009 11124 4711 6413 8,2 7,2 9,2 

2010 8605 3821 4784 6,4 6 6,9 

Sursa : Institutul National de Statistica 

 

 

 

Din analiza datelor prezentate mai sus se poate constata ca rata somajului a scazut constant in perioada 

2000 – 2008, fapt care este in concordanta cu evolutia per ansamblu a economiei nationale (perioada de 

crestere economica, de relansare a investitiilor, de boom imobiliar, etc). Dupa varful inregistat in 2009, 

tendinta este de usoara scadere, in special datoritat faptului ca multi someri au fost scosi din evidentele 

nationale, prin incheierea perioadei de plata a indemnizatiei ajutorului de somaj. 
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In ceea ce priveste evolutia indicilor de disparitate, se constata ca Regiunea Nord Vest a avut o 

evolutie relativ constanta (fara abateri seminificative), astfel: 

 

Indici de disparitate 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

Produs intern brut pe 

locuitor 

     NORD - EST 63.3 62.4 62.4 62.4 62.3 

SUD - EST 84 83.8 83.8 84 84.2 

SUD MUNTENIA 84.7 84 83.7 83.6 83.6 

SUD – VEST OLTENIA 79.3 78.8 78.8 78.9 78.9 

VEST 114 113.3 113.1 112.8 112.7 

NORD - VEST 92.9 93.6 93.7 93.7 93.8 

CENTRU 101.5 102.2 102.4 102.3 102.3 

BUCURESTI - ILFOV 218.2 221.7 221.5 221.3 220.6 

Câştigul salarial mediu net 

lunar 

     NORD - EST 86.5 87.6 87.2 86.4 86.3 

SUD - EST 90.6 90.9 90.8 90.8 90.7 

SUD MUNTENIA 88.9 89.6 89.6 89.7 89.7 

SUD – VEST OLTENIA 91.9 99.9 99.9 99.9 99.6 

VEST 88.2 88.6 88.5 88.4 87.5 

NORD - VEST 86.7 87.5 86.7 85.9 85.7 

CENTRU 87.6 88.7 88.7 88.5 88.5 

BUCURESTI - ILFOV 134.8 137 138.4 138.3 138.2 

 

 

 

 

Evolutia indicelui pretului de consum, in conformitate cu datele statistice prezentate de Institutul 

National de Statistica, la nivelul Romaniei, este prezentata in tabelul alaturat : 
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Tabel: Indicele lunar al preturilor de consum  

      

Perioada 

curenta 

Perioada de 

referinta 

TOTAL 

IPC 

(%) 

IPC 

Marfuri 

alimentare 

(%) 

IPC Marfuri 

nealimentare 

(%) 

IPC 

Servicii 

(%) 

2013 - 

Iunie 

2010 - 

Ianuarie 117,30 115,38 119,22 116,36 

2010 - 

Februarie 117,07 115,10 118,93 116,36 

2010 - 

Martie 116,81 114,91 118,48 116,47 

2010 - 

Aprilie 116,40 114,89 117,82 115,92 

2010 - Mai 116,23 114,99 117,59 115,38 

2010 - Iunie 116,05 115,06 117,40 114,72 

2010 - Iulie 113,14 112,90 113,89 111,87 

2010 - 

August 112,88 112,47 113,85 111,41 

2010 - 

Septembrie 112,25 111,56 113,46 110,72 

2010 - 

Octombrie 111,64 110,65 113,13 109,98 

2010 - 

Noiembrie 111,06 109,68 112,71 109,76 

2010 - 

Decembrie 110,48 108,85 112,09 109,72 

2011 - 

Ianuarie 109,63 107,62 111,17 109,85 
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2011 - 

Februarie 108,80 105,76 110,87 109,82 

2011 - 

Martie 108,15 104,54 110,31 110,18 

2011 - 

Aprilie 107,44 103,59 109,35 110,65 

2011 - Mai 107,21 103,38 109,18 110,25 

2011 - Iunie 107,52 104,78 108,97 109,51 

2011 - Iulie 107,90 106,86 108,50 108,52 

2011 - 

August 108,28 108,37 108,48 107,62 

2011 - 

Septembrie 108,50 109,67 108,22 107,02 

2011 - 

Octombrie 107,82 108,79 107,72 106,21 

2011 - 

Noiembrie 107,37 108,21 107,46 105,54 

2011 - 

Decembrie 107,12 107,83 107,32 105,27 

2012 - 

Ianuarie 106,73 107,49 106,89 104,88 

2012 - 

Februarie 106,05 106,21 106,47 104,75 

2012 - 

Martie 105,61 105,53 106,14 104,54 

2012 - 

Aprilie 105,54 105,64 105,96 104,36 

2012 - Mai 105,33 105,63 105,74 103,81 

2012 - Iunie 105,37 105,76 105,84 103,53 

2012 - Iulie 104,76 105,61 104,96 102,68 
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2012 - 

August 104,23 104,91 104,39 102,55 

2012 - 

Septembrie 103,02 102,58 103,76 102,14 

2012 - 

Octombrie 102,72 102,50 103,53 101,26 

2012 - 

Noiembrie 102,68 102,20 103,64 101,40 

2012 - 

Decembrie 102,07 101,52 102,72 101,60 

2013 - 

Ianuarie 100,71 100,28 100,67 101,73 

2013 - 

Februarie 100,38 100,00 100,24 101,50 

2013 - 

Martie 100,34 100,07 100,31 100,98 

2013 - 

Aprilie 100,23 100,04 100,15 100,85 

2013 - Mai 100,01 99,28 100,26 100,88 
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Pentru perioada de varf de criza economica, evolutia indicelui pretului de consum este prezentata 

in figura alaturata : 

 

Sursa: Analiza consultantului 

 

La nivel national, evolutia productiei industriale a fost de asemenea marcata de perioada de 

recesiune, dupa cum reiese din figura alaturata: 
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Pentru diagrama de mai sus au fost utilizate date furnizate de INS. 

 

Evolutia salariului mediu brut lunar pentru perioada 2008-2012 este prezentata in tabelul 

alaturat: 

 

Castigul salarial mediu brut lunar 

- lei/salariat - 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Total economie 1730 1820 1885 1970 2075 

NORD - VEST 1453 1521 1561 1613 1694 

Bihor 1303 1355 1393 1443 1517 

Bistrita Nasaud 1339 1407 1445 1494 1572 

Cluj 1898 1941 1997 2090 

 Maramures 1259 1297 1346 1415 

 Satu Mare 1316 1382 1419 1467 1547 

Salaj 1363 1421 1459 1509 1580 

CENTRU 1473 1547 1603 1669 1756 

Alba 1352 1422 1475 1546 1635 

Brasov 1612 1697 1758 1830 1925 

Covasna 1282 1347 1393 1452 1525 

Harghita 1110 1163 1215 1285 1354 

Mures 1373 1435 1471 1510 1581 

Sibiu 1747 1836 1917 2005 2108 

BUCURESTI - 

ILFOV 2193 2328 2409 2512 2642 

Ilfov 2057 2226 2329 2435 2570 

Bucuresti 2306 2423 2534 2641 2777 

 

Sursa: Date Institutul National de 

Statistica 
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Indicatori regionali 

 

Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali 

în regiunea NORD – VEST 

- modificări procentuale - 

 

Total 

regiune 

Bistriţa 

Năsăud 

2008     

Creşterea reală a PIB 6.9 6.7 

PIB / Locuitor - euro 5915 5123 

Populaţia ocupata civilă la sfârşitul 

anului 0.5 0.1 

Numărul mediu de salariaţi 2 4 

Rata şomajului înregistrat - % 3.3 2.8 

Câştigul salarial mediu net lunar – 

lei/salariat 1107 1030 

Câştigul salarial mediu net lunar 18.4 13.9 

2009     

Creşterea reală a PIB -3.7 -3.6 

PIB / Locuitor - euro 5466 4738 

Populaţia ocupata civilă la sfârşitul 

anului -2.3 -1.5 

Numărul mediu de salariaţi -2.4 -1.8 

Rata şomajului înregistrat - % 7.1 7.7 

Câştigul salarial mediu net lunar – 

lei/salariat 1162 1082 

Câştigul salarial mediu net lunar 5 5 

2010     

Creşterea reală a PIB 0.2 0.2 
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PIB / Locuitor - euro 5942 5153 

Populaţia ocupata civilă la sfârşitul 

anului 0.4 0.5 

Numărul mediu de salariaţi -0.1 -0.3 

Rata şomajului înregistrat - % 6.9 8 

Câştigul salarial mediu net lunar – 

lei/salariat 1193 1111 

Câştigul salarial mediu net lunar 2.6 2.7 

2011     

Creşterea reală a PIB 2.3 2.3 

PIB / Locuitor - euro 6459 5610 

Populaţia ocupata civilă la sfârşitul 

anului 0.3 0.3 

Numărul mediu de salariaţi 0.5 0.4 

Rata şomajului înregistrat - % 6.3 7.5 

Câştigul salarial mediu net lunar – 

lei/salariat 1232 1149 

Câştigul salarial mediu net lunar 3.3 3.4 

2012     

Creşterea reală a PIB 3.7 3.7 

PIB / Locuitor - euro 7136 6211 

Populaţia ocupata civilă la sfârşitul 

anului 0.3 0.3 

Numărul mediu de salariaţi 1.1 2 

Rata şomajului înregistrat - % 5.9 7.1 

Câştigul salarial mediu net lunar – 

lei/salariat 1294 1209 

Câştigul salarial mediu net lunar 5 5.2 
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Evoluţia structurii economiei româneşti din ultimii zece ani indică o economie emergentă ce a 

trecut printr-o fază de supraîncălzire şi acum se reface, cu un sector al serviciilor încă sub media 

UE, dar şi o schimbare a structurii dinspre ramurile cu valoare adăugată mică, precum 

agricultura, spre ramuri cu valoare adăugată mare, ceea ce este benefic şi contribuie la 

îndeplinirea criteriilor de convergenţă reală spre zona euro. 

Pentru anii următori se anticipează consolidarea ponderii industriei în PIB în jurul nivelului de 

28%, scăderea ponderii agriculturii spre 3-4% din PIB şi creşterea activităţilor din servicii peste 

pragul de 50% din PIB. 

În anii care au precedat criza, creşterea economică s-a bazat preponderent pe consum realizat pe 

datorie, iar ponderea serviciilor şi construcţiilor în PIB a urcat, în timp ce contribuţia industriei şi 

agriculturii a fost în declin. 

Serviciile şi construcţiile au fost cele mai lovite de recesiune. Criza a adus declinul puterii de 

cumpărare prin scăderea salariilor, prin inflaţie, prin deprecierea leului şi scăderea creditării, iar 

cererea internă s-a contractat semnificativ, după cum au remarcat analiştii. 

Agricultura şi-a redus continuu ponderea în PIB, de la aproximativ 11% în 2003 la 6,6% în 2008 

şi 5,3% în 2012. 

Pe de altă parte, în ultimii cinci ani industria şi-a majorat contribuţia la creşterea economică prin 

intermediul exporturilor, care au reuşit să contracareze scăderea cererii interne. Industria a ajuns 

anul trecut la 28,4% din PIB, creşterea ponderii nefiind surprinzătoare având în vedere per-

formanţa bună a acestui sector pe parcursul crizei, susţinută de cererea externă. 

Ponderea mare a industriei reflectă şi existenţa forţei de muncă ieftine şi calificate ce a atras 

unele relocări de producţie din ţări mai dezvoltate. 

Evoluţia structurii Produsului Intern Brut al României din ultimii ani indică o economie 

emergentă ce a trecut printr-o fază de supraîncălzire şi acum se reface, fiind susţinută de cererea 

externă Serviciile financiar-imobiliare, comerţul, care au cea mai mare pondere în PIB, de 

aproape 50%, şi-au redus contribuţia în anii de criză, odată cu contracţia cererii interne. 
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Balonul speculativ din imobiliare şi explozia consumului (determinat de majorările salariale şi 

creditarea excesivă) au fost „dezumflate“ de criză, efectele fiind vizibile la nivelul construcţiilor 

şi comerţului. 

Schimbarea structurii economiei, dinspre ramurile cu valoare adăugată mică, precum agricultura, 

spre ramuri cu valoare adăugată mare, cum ar fi serviciile, este un lucru benefic şi contribuie la 

îndeplinirea criteriilor de convergenţă reală spre zona euro.  

„Ocuparea forţei de muncă este în continuare excesivă în agricultură, aici regăsindu-se 29% din 

populaţia ocupată a României, iar gândirea unor strategii coerente din punct de vedere economic 

şi social de migrare a forţei de muncă spre industria alimentară, servicii de turism, depozitare şi 

transport al mărfurilor este o prioritate. Nu trebuie uitat faptul că România are în continuare 

deficit comercial pe segmentul produselor agricole procesate, de aproximativ 1,5 miliarde euro 

pe an, contrabalansat numai parţial de un excedent comercial pe segmentul produselor agricole 

neprelucrate, de 600 milioane de euro pe an.“ 

Dar, chiar şi aşa, România a rămas printre ţările din Uniunea Europeană cu cea mai mare 

pondere a agriculturii. Şi, din păcate, valoarea adăugată brută dată de agricultură/per angajat este 

mică faţă de alte economii din UE. 

În ceea ce priveşte sectorul serviciilor, România este ţara cu una dintre cele mai mici ponderi ale 

serviciilor în valoarea adăugată brută. Ponderea acestora s-a redus uşor în perioada 2008-2011, 

perioadă ce a inclus şi anii de criză economică globală. Însă, în această perioadă s-au manifestat 

şi modificări de structură între principale sectoare ale serviciilor, în special în detrimentul 

comerţului şi în favoarea activităţilor profesionale, ştiinţifice şi tehnice, a activităţilor 

administrative şi a serviciilor suport. 

Atât consumul populaţiei, cât şi consumul administraţiilor publice au fost pe un trend descendent 

în anii de criză. 

Şi investiţiile (formarea brută de capital fix) au fost în declin în perioada 2008-2012 după ce 

anterior înregistraseră un avans de aproximativ 10% ca pondere în PIB. 
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În ceea ce priveşte schimburile comerciale externe, nu doar exporturile în valoare absolută 

contează, ci şi exporturile nete, fiind importantă şi dinamica importurilor. Exportul net a avut o 

contribuţie negativă la PIB anul trecut, de -5,2%, însă în 2008 influenţa negativă era mult mai 

consistentă, de -13%. 

 

Prognoze 2013-2016 

 

Previziunile economice pentru perioada 2013-2016 in Romania au la baza ipoteza ca 

mediul de afaceri va ramane relativ stabil, iar cresterea economica a principalilor 

parteneri comerciali ai Romaniei nu va urma un curs descendent.  

De asemenea, nu a fost luat in calcul nici un nou scenariu de criza sau dereglementare 

financiara. 

 

Prognoza de primavara 2013/proiectia principalilor indicatori 

macroeconomici 

  
      

  

2013 2014 2015 2016 

produsul intern brut    (mld. Lei) 

 

623.3 660.6 696.3 734.7 

                                             (crestere reala) (%) 

 

1.6 2.2 2.4 3 

din care, valoarea adaugata bruta in: 

     industrie 

 

1.6 1.8 2.1 2.9 

agricultura, silvicultura, pescuit 

 

6.4 1 1.4 1.4 

constructii 

 

2.6 5.2 5.4 5.2 

servicii 

 

0.9 2.1 2.2 2.9 

consumul final 

 

1.4 1.9 1.6 1.7 

consumul individual efectiv al gospodariilor 

 

1.4 2 1.6 1.8 

consumul colectiv efectiv al administratiei publice 

 

1.5 1.3 1.4 1.5 

formarea bruta de capital fix 

 

5 6 6.7 7.3 

export de bunuri si servicii 

 

1.2 3.4 5.1 6.3 

import de bunuri si servicii 

 

3 5.1 5.9 6.4 
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export de bunuri (mil. EUR) 

 

46725 48960 52140 56470 

  

3.7 4.8 6.5 8.3 

import de bunuri (CIF) (mil. EUR) 

 

57145 61055 65600 71140 

  

4.5 6.8 7.4 8.4 

import de bunuri (FOB) (mil. EUR) 

 

54790 58540 62900 68215 

  

4.5 6.8 7.4 8.4 

soldul balantei comerciale (FOB_FOB) (mil. EUR) 

 

-8065 -9580 -10760 -11745 

                                                        (FOB_CIF) (mil. 

EUR) 

 

-10420 -12095 -13460 -14670 

contul curent (mil. EUR) 

 

-5365 -6345 -6640 -6900 

contul curent (%PIB) 

 

-3.8 -4.3 -4.2 -4.1 

      cresterea preturilor consum 

     sfarsitul anului 

 

3.5 3 2.5 2.3 

medie anuala 

 

4.3 3.3 2.8 2.5 

deflatorul PIB 

 

4.4 3.7 2.9 2.4 

cursul de schimb mediu (lei/EUR) 

 

4.45 4.45 4.4 4.4 

numarul mediu salariati (conform BFM) (mii pers) 

 

4485 4545 4610 4695 

(%) 

 

1.2 1.3 1.4 1.8 

numarul de someri inregistrati (la sfarsitul anului) (mii 

pers) 

 

465 445 420 405 

rata somajului inregistrat la sfarsitul anului (%) 

 

5.2 5 4.7 4.5 

populatia ocupata totala (conform AMIGO) (mii pers) 

 

9370 9475 9570 9665 

(%) 

 

1.2 1.1 1 1 

numar mediu salariati (conform AMIGO) (mii pers) 

 

6300 6360 6425 6480 

(%) 

 

1.1 1 1 0.9 

someri BIM (conform AMIGO) (Mii pers) 

 

690 685 680 675 

rata somajului BIM (%) 

 

6.9 6.7 6.6 6.5 

castig salarial mediu brut (lei) 

 

2223 2339 2444 2537 

(%) 

 

7 5.2 4.5 3.8 

castig salarial mediu net (lei) 

 

1615 1698 1773 1839 
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(%) 

 

6.8 5.1 4.4 3.7 

castig salarial real (%) 

 

2.4 1.7 1.6 1.2 

produs intern brut (mld EUR) 

 

140.1 148.4 158.3 167 

venit national brut (mld EUR) 

 

138.4 146.1 156.1 164.6 

 

 

Evolutia venitului pe gospodarie la nivel national este prezentata in tabelele de mai jos: 

 

Evolutia medie a veniturilor pe 

gospodarie 

     National 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

       Sume nominale in RON 

      Media veniturilor pe gospodaria 

medie 

  

2,281  

     

2,443  

    

2,617  

    

2,804  

   

3,003  

    

3,217  

Urban - gospodaria medie 

  

2,474  

     

2,650  

    

2,839  

    

3,041  

   

3,258  

    

3,490  

Rural - gospodaria medie 

  

2,029  

     

2,174  

    

2,328  

    

2,494  

   

2,672  

    

2,862  

       Veniturile medii pe gospodarie - 

Decila 1 

  

1,072  

     

1,148  

    

1,230  

    

1,318  

   

1,412  

    

1,512  

Urban - Decila 1 

  

1,163  

     

1,246  

    

1,334  

    

1,429  

   

1,531  

    

1,640  

Rural - Decila 1 

     

954  

     

1,022  

    

1,094  

    

1,172  

   

1,256  

    

1,345  

       Sume in Euro 

      

Venituri medii pe gospodarie 

     

509  

       

543  

       

582  

      

623  

      

667  

      

715  

Urban                                       
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552  589  631  676  724  775  

Rural  

     

453  

       

483  

       

517  

      

554  

      

594  

      

636  

       Media veniturilor pe gospodarie - 

Decila 1 

     

238  

       

255  

       

273  

      

293  

      

314  

      

336  

Urban - Decila 1 

     

258  

       

277  

       

297  

      

318  

      

340  

      

364  

Rural - Decila 1 

     

212  

       

227  

       

243  

      

261  

      

279  

      

299  

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

         

            

3,446  

     

3,692  

     

3,954  

     

4,236  

     

4,538  

     

4,861  

     

5,207  

     

5,577  

     

5,975  

   

3,738  

     

4,004  

     

4,289  

     

4,595  

     

4,922  

     

5,272  

     

5,648  

     

6,050  

     

6,480  

   

3,066  

     

3,284  

     

3,518  

     

3,768  

     

4,037  

     

4,324  

     

4,632  

     

4,962  

     

5,315  

            

1,620  

     

1,735  

     

1,859  

     

1,991  

     

2,133  

     

2,285  

     

2,447  

     

2,621  

     

2,808  

   

1,757  

     

1,882  

     

2,016  

     

2,159  

     

2,313  

     

2,478  

     

2,654  

     

2,843  

     

3,046  

   

1,441  

     

1,544  

     

1,653  

     

1,771  

     

1,897  

     

2,032  

     

2,177  

     

2,332  

     

2,498  

         

               

766  

        

820  

        

879  

        

941  

     

1,008  

     

1,080  

     

1,157  

     

1,239  

     

1,328  
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831  

        

890  

        

953  

     

1,021  

     

1,094  

     

1,172  

     

1,255  

     

1,344  

     

1,440  

      

681  

        

730  

        

782  

        

837  

        

897  

        

961  

     

1,029  

     

1,103  

     

1,181  

               

360  

        

386  

        

413  

        

442  

        

474  

        

508  

        

544  

        

583  

        

624  

      

390  

        

418  

        

448  

        

480  

        

514  

        

551  

        

590  

        

632  

        

677  

      

320  

        

343  

        

367  

        

394  

        

422  

        

452  

        

484  

        

518  

        

555  

 

 

La nivelul judetului BN, prognoza veniturilor medii pe gospodarie este prezentata alaturat: 

 

Judetul BN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sume nominale in RON             

Venituri medii pe gospodarie 

  

1,711  

     

1,833  

    

1,963  

    

2,103  

   

2,252  

    

2,413  

Urban  

  

1,856  

     

1,988  

    

2,129  

    

2,281  

   

2,443  

    

2,617  

Rural  

  

1,522  

     

1,630  

    

1,746  

    

1,871  

   

2,004  

    

2,147  

       Venituri medii pe gospodarie - 

Decila 1 

     

804  

       

861  

       

923  

      

988  

   

1,059  

    

1,134  

Urban - Decila 1 

     

872  

       

934  

    

1,001  

    

1,072  

   

1,148  

    

1,230  

Rural - Decila 1 

     

715  

       

766  

       

821  

      

879  

      

942  

    

1,009  
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

                  

   

2,585  

     

2,769  

     

2,966  

     

3,177  

     

3,403  

     

3,645  

     

3,905  

     

4,183  

     

4,481  

   

2,804  

     

3,003  

     

3,217  

     

3,446  

     

3,691  

     

3,954  

     

4,236  

     

4,537  

     

4,860  

   

2,299  

     

2,463  

     

2,638  

     

2,826  

     

3,028  

     

3,243  

     

3,474  

     

3,721  

     

3,986  

            

1,215  

     

1,301  

     

1,394  

     

1,493  

     

1,599  

     

1,713  

     

1,835  

     

1,966  

     

2,106  

   

1,318  

     

1,411  

     

1,512  

     

1,620  

     

1,735  

     

1,858  

     

1,991  

     

2,133  

     

2,284  

   

1,081  

     

1,158  

     

1,240  

     

1,328  

     

1,423  

     

1,524  

     

1,633  

     

1,749  

     

1,874  

 

Schimbarile in fluxurile migratorii au constituit, pe langa sporul natural negativ, cea 

de-a doua cauza care a influentat actualele structuri ale populatiei Romaniei. In special 

migratia unor categorii importante din populatia Romaniei (cu precadere populatia inalt 

calificata si pregatita) s-a intensificat. 

 

Migratia externa a fost unul din factorii care au contribuit la scaderea numerica a 

populatiei, generand un sold negativ insemnat. Inrautatirea conditiilor economico-

financiare, scaderea puterii de cumparare si a conditiilor de trai au condus la un exod 

masiv pentru populatia cu varste intre 1-40 ani catre alte tari europene. 

 

O situatie ingrijoratoare o reprezinta cresterea continua a migratiei externe a 

populatiei inalt calificate si pregatite. Romania se confrunta din ce in ce mai mult cu 

asa-numitul fenomen al „migratiei creierelor”. 
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Migratia interna 

Declinul economic general al tarii, in special cel industrial, a generat un tip nou de 

migratie: din mediul urban catre mediul rural, necunoscut in tarile Europei Occidentale. 

Daca in anul 1990 fluxul migrator rural-urban a fost maxim ca urmare a eliminarii 

restrictiilor privind stabilirea resedintei in anumite orase, dupa aceasta data, sensul 

fluxului migrator al populatiei s-a schimbat treptat. Evolutia somajului urban, 

cresterea costului vietii in marile orase, restituirea terenurilor agricole prin Legea nr. 

18/1991, au fost printre principalii factori care au favorizat cresterea ponderii celor 

plecati din mediul urban in rural. Migratia interna s-a accentuat in perioada 2008-2010. 

 

 La nivelul judetului Bistrita Nasaud, situatia miscarii naturale a populatiei este 

prezentata in tabelul de mai jos: 

 

 

 

Mişcarea naturală a populaţiei, pe medii, în anul 2011 

  

Judeţul Bistriţa-Năsăud Total Urban Rural 

        

Date absolute (număr)       

Născuţi-vii 3260 1242 2018 

Decese 3273 837 2436 

Sporul natural -13 405 -418 

Căsătorii 1767 727 1040 

Divorţuri 359 165 194 

Născuţi-morţi 17 5 12 

Decese la o vârstă 

sub 1 an 25 10 15 

        

Rate (la 1000 locuitori)       

Născuţi-vii 10,3 10,4 10,1 
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Decese 10,3 7,0 12,2 

Sporul natural - +3,4 -2,1 

Căsătorii 5,6 6,1 5,2 

Divorţuri 1,13 1,39 0,98 

        

Născuţi-morţi la 1000 născuţi 

(vii+morţi) 5,2 4,0 5,9 

Decese la o vârstă sub 1 an la 

1000 născuţi-vii 7,7 8,1 7,4 

Sursa : Institutul National de Statistica 

 

Migratia inter-regionala a prezentat particularitati determinate de specificul evolutiilor 

economice regionale. Regiunile Vest si Nord-Vest sunt singurele regiuni, in afara de 

regiunea Bucuresti-Ilfov, care au inregistrat constant incepand cu 2007 un sold 

pozitiv al fluxului migratoriu.  

 

Sursa: Institutul National de Statistica 

 

Fluxurile migratiei interne joaca un rol important in configuratia tipologiilor 

demografice regionale. Reducerea migratiei pe distante lungi in favoarea celei pe 

distante scurte, in crestere, a facut ca migratia intrajudeteana sa depaseasca semnificativ 

migratia inter-judeteana. 

 

 

Structura 

populatie  

 

La nivelul Regiunii Nord Vest, structura populatiei se prezinta astfel: 

 

procente  

Macroregiunea Total Persoane active Persoane 



 

56 
 

Regiunea de 

dezvoltare populaţie   inactive 

Grupe de vârstă 

 Total 

Ocupate 

Şomeri 

BIM
1)

   

          

   Nord - Vest 

       Total 

  

     Total 100,0 45,4 42,3 3,1 54,6 

  

     Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 

15 - 64 ani 100,0 62,1 57,7 4,4 37,9 

din care: 

           15 - 24 ani 100,0 29,5 23,9 5,6 70,5 

      25 - 34 ani  100,0 79,6 73,3 6,3 20,4 

      35 - 44 ani 100,0 83,1 78,4 4,7 16,9 

      45 - 54 ani 100,0 73,1 69,9 3,2 26,9 

      55 - 64 ani 100,0 37,4 36,3 1,1 62,6 

65 ani şi peste 100,0 12,2 12,2 - 87,8 

  Masculin  

  

     Total 100,0 50,2 46,6 3,6 49,8 

  

     Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 

15 - 64 ani 100,0 67,6 62,5 5,1 32,4 

din care: 

           15 - 24 ani 100,0 31,6 25,8 5,8 68,4 

      25 - 34 ani  100,0 83,1 76,2 6,9 16,9 

      35 - 44 ani 100,0 88,5 82,7 5,8 11,5 

      45 - 54 ani 100,0 80,2 76,7 3,5 19,8 

      55 - 64 ani 100,0 46,4 44,8 1,6 53,6 
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65 ani şi peste 100,0 13,4 13,4 - 86,6 

  Feminin  

  

     Total 100,0 40,8 38,3 2,5 59,2 

  

     Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 

15 - 64 ani 100,0 56,6 52,9 3,7 43,4 

din care: 

           15 - 24 ani 100,0 27,3 21,9 5,4 72,7 

      25 - 34 ani  100,0 76,0 70,3 5,7 24,0 

      35 - 44 ani 100,0 77,4 74,0 3,4 22,6 

      45 - 54 ani 100,0 66,2 63,3 2,9 33,8 

      55 - 64 ani 100,0 29,6 28,9 0,7 70,4 

65 ani şi peste 100,0 11,4 11,3 0,1 88,6 

  Urban 

  

     Total 100,0 46,8 42,5 4,3 53,2 

  

     Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 

15 - 64 ani 100,0 62,7 56,9 5,8 37,3 

din care: 

           15 - 24 ani 100,0 24,9 17,7 7,2 75,1 

      25 - 34 ani  100,0 84,4 75,8 8,6 15,6 

      35 - 44 ani 100,0 86,3 80,1 6,2 13,7 

      45 - 54 ani 100,0 74,2 70,0 4,2 25,8 

      55 - 64 ani 100,0 30,0 28,4 1,6 70,0 

65 ani şi peste 100,0 1,3 1,3 - 98,7 

  Rural 

  

     Total 100,0 43,8 42,2 1,6 56,2 
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Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 

15 - 64 ani 100,0 61,3 58,8 2,5 38,7 

din care: 

           15 - 24 ani 100,0 34,8 31,0 3,8 65,2 

      25 - 34 ani  100,0 73,3 70,0 3,3 26,7 

      35 - 44 ani 100,0 79,0 76,3 2,7 21,0 

      45 - 54 ani 100,0 71,3 69,7 1,6 28,7 

      55 - 64 ani 100,0 46,2 45,7 0,5 53,8 

65 ani şi peste 100,0 20,2 20,2 - 79,8 

 

 

La nivelul total al economiei, cat si la nivelul regiunii Nord Vest, perioada de criza 

demarata la finalul anului 2008 si-a pus amprenta asupra populatiei ocupate: 

 

Populatia ocupata civila la sfarsitul anului 

- mii persoane - 

Indicator 2008 2009 2010 2011 2012 

Total economie 8765 8550 8590 8665 8740 

NORD - EST 1262.9 1213.7 1214.9 1217.3 1221 

NORD - VEST 1192.4 1165 1169.7 1173.2 1176.7 

Bihor 278.4 272.8 273.6 274.4 275.5 

Bistrita Nasaud 127.2 125.3 125.9 126.4 126.7 

Cluj 330.7 331 333 334.3 335.6 

Maramures 198 191.9 192.2 192.8 193.1 

Satu Mare 151.4 145.3 145.9 146.1 146.4 

Salaj 102.3 98.7 99 99.2 99.3 

 

 

Miscarea naturala a populatiei 

 

In cifre absolute, miscarea naturala a populatiei la nivelul judetului Bistrita Nasaud este 
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prezentata in tabelul de mai jos: 

 

număr 

 
2012 

1) 
2013 

2) 

mar.
 
apr.

 
mai

 
iun.

 
iul.

 
aug.

 
sep.

 
oct.

 
nov.

 
dec.

 
ian.

 
feb.

 
mar.

 

Născuţi-vii 254 249 286 237 319 304 294 315 280 254 314 241 228 

Decedaţi 364 318 304 279 274 266 262 280 260 267 299 236 256 

Spor natural -110 -69 -18 -42 45 38 32 35 20 -13 15 5 -28 

Căsătorii  42 88 189 143 283 335 283 179 75 67 78 65 102 

Divorţuri 28 22 27 26 17 11 9 15 35 29 15 21 32 

Decedaţi sub 1 an 1 3 2 1 0 1 3 2 2 5 1 3 3 

 

Se constata o evolutie sinuoasa a sporului natural, insa tendinta globala este de reducere 

a numarului total al populatiei. 

 

 

La nivelul Romaniei, structura populatiei pe grupe de varsta a inregistrat modificari 

importante, in primul rand ca rezultat al scaderii continue a natalitatii incepand cu anii 

΄90. Piramida varstelor pentru populatia Romaniei evidentiaza un proces ireversibil de 

imbatranire a populatiei. In aceste conditii, se inregistreaza o crestere a "presiunii" 

populatiei varstnice asupra populatiei adulte - potential active, implicit asupra unor 

importante sisteme din societate (sanatate, asistenta sociala, bugetul asigurarilor sociale), 

cu implicatii pentru politica economica si sociala.  

 

 

In ceea ce priveste structura populatiei pe sexe, in ultimii cinci ani, ponderea femeilor si 

ponderea barbatilor in totalul populatiei s-a stabilizat in jurul cifrei de 51,2% femei, 

respectiv 48,8% barbati. 
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Evolutia  economica 

 

Romania s-a confruntat incepand cu sfarsitul anului 2008, cu accentuare in 2009 si 

2010, cu o criza economico-financiara care si-a pus amprenta pe toate sectoarele 

economice. Indicele lunar al preturilor de consum in perioada ianuarie 2010 – kai 2013 

este prezentat in tabelul alaturat: 

 

Perioada 

curenta 

Perioada de 

referinta 

TOTAL 

IPC 

(%) 

IPC 

Marfuri 

alimentare 

(%) 

IPC Marfuri 

nealimentare 

(%) 

IPC 

Servicii 

(%) 

2013 - 

Iunie 

2010 - 

Ianuarie 117,30 115,38 119,22 116,36 

2010 - 

Februarie 117,07 115,10 118,93 116,36 

2010 - 

Martie 116,81 114,91 118,48 116,47 

2010 - 

Aprilie 116,40 114,89 117,82 115,92 

2010 - Mai 116,23 114,99 117,59 115,38 

2010 - Iunie 116,05 115,06 117,40 114,72 

2010 - Iulie 113,14 112,90 113,89 111,87 

2010 - 

August 112,88 112,47 113,85 111,41 

2010 - 

Septembrie 112,25 111,56 113,46 110,72 

2010 - 

Octombrie 111,64 110,65 113,13 109,98 

2010 - 

Noiembrie 111,06 109,68 112,71 109,76 
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2010 - 

Decembrie 110,48 108,85 112,09 109,72 

2011 - 

Ianuarie 109,63 107,62 111,17 109,85 

2011 - 

Februarie 108,80 105,76 110,87 109,82 

2011 - 

Martie 108,15 104,54 110,31 110,18 

2011 - 

Aprilie 107,44 103,59 109,35 110,65 

2011 - Mai 107,21 103,38 109,18 110,25 

2011 - Iunie 107,52 104,78 108,97 109,51 

2011 - Iulie 107,90 106,86 108,50 108,52 

2011 - 

August 108,28 108,37 108,48 107,62 

2011 - 

Septembrie 108,50 109,67 108,22 107,02 

2011 - 

Octombrie 107,82 108,79 107,72 106,21 

2011 - 

Noiembrie 107,37 108,21 107,46 105,54 

2011 - 

Decembrie 107,12 107,83 107,32 105,27 

2012 - 

Ianuarie 106,73 107,49 106,89 104,88 

2012 - 

Februarie 106,05 106,21 106,47 104,75 

2012 - 

Martie 105,61 105,53 106,14 104,54 
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2012 - 

Aprilie 105,54 105,64 105,96 104,36 

2012 - Mai 105,33 105,63 105,74 103,81 

2012 - Iunie 105,37 105,76 105,84 103,53 

2012 - Iulie 104,76 105,61 104,96 102,68 

2012 - 

August 104,23 104,91 104,39 102,55 

2012 - 

Septembrie 103,02 102,58 103,76 102,14 

2012 - 

Octombrie 102,72 102,50 103,53 101,26 

2012 - 

Noiembrie 102,68 102,20 103,64 101,40 

2012 - 

Decembrie 102,07 101,52 102,72 101,60 

2013 - 

Ianuarie 100,71 100,28 100,67 101,73 

2013 - 

Februarie 100,38 100,00 100,24 101,50 

2013 - 

Martie 100,34 100,07 100,31 100,98 

2013 - 

Aprilie 100,23 100,04 100,15 100,85 

2013 - Mai 100,01 99,28 100,26 100,88 

 

În privinţa structurii exporturilor de produse ale industriei prelucrătoare conform clasificării după 

intensitatea tehnologică, în ultima perioadă de timp, se observă o evoluţie pozitivă a acestora, 

concretizată prin majorarea ponderii exporturilor High-tech în total exporturi manufacturate de la 

10,3% cât reprezentau în anul 2009, la 11,9% în 2011, pentru 2012 estimându-se să reprezinte 

12,3%.  
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Astfel, se poate constata o îmbunătăţire a structurii exporturilor ca urmare a creşterii ponderii 

exporturilor cu valoare adăugată mare, care sunt incluse în grupele High-tech şi Medium-high-

tech. În acest context putem spune că ceva mai mult de jumătate (cca. 53%-54%) din exporturile 

de produse ale industriei prelucrătoare sunt reprezentate de acestea.  

 

Creşterea înregistrată de grupa High-Tech este susţinută de majorarea exporturilor de 

calculatoare şi produse electronice şi optice şi a celor de produse farmaceutice de bază şi 

preparate farmaceutice.  

Pentru exporturile de calculatoare şi produse electronice şi optice se estimează o creştere în anul 

2011 cu 20,1% şi în 2012 cu 16,0%, în principal, datorită receptoarelor de televiziune (inclusiv 

monitoare video), părţilor lor şi aparatelor electrice pentru telefonie sau telegrafie şi maşinilor de 

prelucrare automată a datelor. Exporturile de circuite imprimate (componente ale calculatoarelor 

în principal) se vor majora cu 12,2%.  

Pentru exporturile de produse farmaceutice de bază şi preparate farmaceutice se estimează o 

creştere cu 13,0% în 2012, această majorare datorându-se, în principal, medicamentelor. 

 

Exporturile de produse ale industriei prelucrătoare sunt dominate şi în 2012 de produsele ce 

aparţin grupei Medium-high-tech, cu o pondere în total exporturi aferente industriei prelucrătoare 

de 41,1%. Totuşi, ritmul de creştere al exporturilor aferente acestei grupe (11,5%) se situează sub 

ritmul de creştere al produselor exportate din industria prelucrătoare (12,1%).  

Medium-high-tech-ul este susţinut în anul 2012, în principal, de subsectorul „autovehicule de 

transport rutier, remorci şi semiremorci” care are pondere de 42,4% în exporturile medium- 

hight-tech şi o creştere estimată de 12,8%. În cadrul acestora, exporturile de maşini, utilaje şi 

echipamente neclasificate în altă parte, cu o pondere de 20,3% vor înregistra o creştere de 14,8%.  

Exporturile autoturismelor şi altor autovehicule destinate transportului de persoane vor avea o 

creştere cu 13,2% şi părţi şi accesorii de autovehicule cu 11,4% pentru final de 2013. 

În acelaşi timp, se estimează că exporturile de substanţe şi produse chimice, care reprezintă 

12,2%, se vor majora cu 12,9%. Aceste exporturi vor avea o evoluţie pozitivă, în principal 
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datorită îngrăşămintelor minerale sau chimice şi sodei caustice, care se vor majora cu 12,9% 

respectiv 11,9%.  

Exporturile de echipamente electrice şi maşini, utilaje şi echipamente neclasificate în altă parte 

se vor majora în acest an cu 9,3%, ajungând să reprezinte 18,9% din Medium-high-tech. 

 

În ultima perioadă de timp, exporturile de produse Low-tech şi-au încetinit ritmul de creştere 

ajungând la 10,4% în anul 2012.  

Această evoluţie se datorează, în principal, reducerii dinamicii exporturilor de articole de 

îmbrăcăminte care reprezintă circa 27% din grupă.  

Evoluţia produselor alimentare care reprezintă cca. 13% din grupa low-tech va prezenta o 

încetinire a ritmului de creştere (17,0%) dar se va situa peste creşterea exporturilor naţionale. 

 

Cea mai mare creştere în 2012 s-a inregistrat pentru exportul de produse din tutun (26,8%), 

ponderea lor în total grupă majorându-se de la 4,5% în 2010, la 5,4%. 

 

 

Pentru perioada 2008-2012, evolutia principalilor indicatori economici pe regiuni si total 

economie este prezentata in tabelul alaturat: 

 

 

Evoluţia principalilor indicatori economico – sociali pe regiuni 

- modificări procentuale faţă de anul anterior - 

Indicatori 2008 2009 2010 2011 2012 

PRODUS INTERN BRUT 

Total economie 7.1 -4 0.1 2.4 3.7 

NORD - EST 7.2 -5.1 0 2.5 3.6 

SUD - EST 6.8 -4 0.2 2.6 3.8 

SUD 7.8 -4.9 -0.2 2.2 3.7 

SUD - VEST 8 -4.1 -0.1 2.5 3.6 

VEST 6.1 -4.3 0 2.2 3.5 
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NORD - VEST 6.9 -3.7 0.2 2.3 3.7 

CENTRU 8.2 -4.1 0.1 2.2 3.5 

BUCURESTI -ILFOV 6.4 -3.1 0.3 2.6 3.8 

din care valoarea adăugată brută din: 

INDUSTRIE 

     Total economie 1.3 -10 -3 1 3.1 

NORD - EST -3 -12.5 -5 0.8 2.7 

SUD - EST -1.5 -11 -3.5 1 3 

SUD 5 -10 -3 1.1 3.1 

SUD - VEST 4.2 -9 -3 1.3 3.3 

VEST -1 -10 -2.5 0.9 3 

NORD - VEST 0 -9.5 -2.5 1.1 3.2 

CENTRU 5.9 -9 -2 0.9 3 

BUCURESTI -ILFOV -2.3 -10.2 -3.4 1.2 3.2 

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA, EXPLOATARE FORESTIERA 

Total economie 21.4 -2.9 0.8 2.8 3.8 

NORD - EST 22 -3 0.5 2.7 3.3 

SUD - EST 22.6 -3.5 0.8 3 3.9 

SUD 23.5 -3 1 2.8 4 

SUD - VEST 21 -2.5 0.9 3 4 

VEST 19.5 -3 0.4 2.8 3.7 

NORD - VEST 20 -2.5 0.7 2.7 3.6 

CENTRU 20.5 -2 0.5 2.8 3.8 

BUCURESTI -ILFOV 20.7 -9.2 8.1 1 5.7 

CONSTRUCTII           

Total economie 26.1 2.6 4 6 7 

NORD - EST 28.7 2 4.3 6 7.3 

SUD - EST 24.2 3 4.1 6.3 7.1 

SUD 22 3.5 3.7 5.7 6.8 

SUD - VEST 28 2.5 3.3 5.8 6.6 

VEST 26 3 3.6 6 6.7 
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NORD - VEST 29.5 2.5 4.1 6.2 7.1 

CENTRU 29 3 3.6 5.8 6.8 

BUCURESTI -ILFOV 24.9 2.2 4.4 6.1 7.2 

SERVICII           

Total economie 5.1 -2.2 0.7 2.2 3.1 

NORD - EST 5 -4 0.7 2.2 3.2 

SUD - EST 4.8 -2 0.8 2.3 3.1 

SUD 5 -2.5 0.9 2 3.3 

SUD - VEST 4.8 -2 0.8 2.3 3 

VEST 5.2 -2.3 0.6 1.9 3.1 

NORD - VEST 5 -1.5 0.7 2 3.3 

CENTRU 4.9 -1.7 0.9 2.2 3.1 

BUCURESTI -ILFOV 5.5 -1.8 0.4 2.2 3.2 

Export FOB – mil. Euro 

Total economie 33628 28400 29950 31800 34400 

NORD - EST 1553 1260 1310 1400 1500 

SUD - EST 4513.9 3720 3895 4100 4400 

SUD 4867.9 4050 4255 4500 4860 

SUD - VEST 2537.1 2100 2200 2320 2500 

VEST 4939.8 4000 4210 4470 4800 

NORD - VEST 3826 3255 3440 3650 3950 

CENTRU 4220.5 3580 3790 4040 4400 

BUCURESTI -ILFOV 7169.8 6435 6850 7320 7990 

Import CIF – mil. Euro 

Total economie 56337 42040 43230 45290 48290 

NORD - EST 1840 1300 1320 1410 1510 

SUD - EST 5764.5 4210 4300 4520 4830 

SUD 5695.5 4250 4360 4615 4975 

SUD - VEST 1600.9 1200 1225 1280 1300 

VEST 5169.3 4100 4250 4530 4865 

NORD - VEST 5552 4150 4250 4500 4850 
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CENTRU 6120.5 4590 4750 5010 5380 

BUCURESTI -ILFOV 24594.3 18240 18775 19425 20580 

Deficit – mil. Euro           

Total economie -22709 -13640 -13280 -13490 -13890 

NORD - EST -287 -40 -10 -10 -10 

SUD - EST -1250.6 -490 -405 -420 -430 

SUD -827.6 -200 -105 -115 -115 

SUD - VEST 936.2 900 975 1040 1200 

VEST -229.5 -100 -40 -60 -65 

NORD - VEST -1726 -895 -810 -850 -900 

CENTRU -1900 -1010 -960 -970 -980 

BUCURESTI -ILFOV 

-

17424.5 -11805 -11925 -12105 -12590 

Populaţia ocupată civila la sfârşitul anului - mii persoane 

Total economie 8765 8550 8590 8665 8740 

NORD - EST 1263 1214 1215 1217 1221 

SUD - EST 1058 1024 1026 1029 1032 

SUD 1215 1181 1185 1187 1189 

SUD - VEST 876 849 850 851 853 

VEST 878 854 859 863 866 

NORD - VEST 1192 1165 1170 1173 1177 

CENTRU 1058 1032 1037 1040 1044 

BUCURESTI -ILFOV 1225 1231 1249 1305 1359 

Populaţia ocupata civila la sfârşitul anului 

Total economie 0.4 -2.5 0.5 0.9 0.9 

NORD - EST 0.1 -3.9 0.1 0.2 0.3 

SUD - EST 0.1 -3.2 0.2 0.3 0.3 

SUD 0 -2.8 0.3 0.2 0.2 

SUD - VEST 0.1 -3 0.1 0.1 0.2 

VEST 1 -2.7 0.6 0.4 0.4 

NORD - VEST 0.5 -2.3 0.4 0.3 0.3 



 

68 
 

CENTRU 0.8 -2.5 0.5 0.3 0.4 

BUCURESTI -ILFOV 1.1 0.5 1.4 4.5 4.1 

Numărul mediu de salariaţi - mii persoane 

Total economie 4985 4895 4930 4995 5085 

NORD - EST 584 567 567 568 574 

SUD - EST 582 565 564 565 573 

SUD 601 583 582 583 590 

SUD - VEST 429 415 414 414 418 

VEST 538 528 528 541 553 

NORD - VEST 645 630 629 632 639 

CENTRU 626 612 611 614 622 

BUCURESTI -ILFOV 981 996 1036 1078 1115 

Numărul mediu de salariaţi 

Total economie 2 -1.8 0.7 1.3 1.8 

NORD - EST 0.8 -2.8 -0.1 0.2 1.1 

SUD - EST 1.1 -2.9 -0.2 0.3 1.3 

SUD 0.6 -3 -0.1 0.2 1.2 

SUD - VEST 1.8 -3.2 -0.3 0 1 

VEST 3.1 -2 0 2.5 2.4 

NORD - VEST 2 -2.4 -0.1 0.5 1.1 

CENTRU 2.2 -2.2 -0.2 0.6 1.3 

BUCURESTI -ILFOV 3.7 1.5 4.1 4 3.5 

Câştigul salarial mediu brut lunar – lei/salariat 

Total economie 1730 1820 1885 1970 2075 

NORD - EST 1471 1547 1582 1636 1719 

SUD - EST 1531 1593 1648 1719 1807 

SUD 1495 1563 1619 1691 1779 

SUD - VEST 1561 1760 1822 1902 1995 

VEST 1485 1549 1602 1669 1739 

NORD - VEST 1453 1521 1561 1613 1694 

CENTRU 1473 1547 1603 1669 1756 
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BUCURESTI -ILFOV 2193 2328 2409 2512 2642 

Câştigul salarial mediu net lunar – lei/salariat 

Total economie 1280 1328 1375 1435 1510 

NORD - EST 1107 1163 1199 1240 1304 

SUD - EST 1160 1207 1249 1303 1370 

SUD 1138 1190 1232 1287 1354 

SUD - VEST 1176 1326 1373 1433 1503 

VEST 1129 1177 1217 1268 1321 

NORD - VEST 1110 1162 1193 1232 1294 

CENTRU 1121 1178 1220 1271 1336 

BUCURESTI -ILFOV 1726 1820 1903 1984 2088 

Câştigul salarial mediu net lunar 

Total economie 22.8 3.8 3.5 4.4 5.2 

NORD - EST 18 5.1 3.1 3.4 5.1 

SUD - EST 19.3 4.1 3.4 4.4 5.1 

SUD 16.8 4.6 3.5 4.5 5.2 

SUD - VEST 16.8 12.7 3.5 4.4 4.9 

VEST 15.5 4.2 3.4 4.2 4.2 

NORD - VEST 18.5 4.7 2.7 3.3 5 

CENTRU 19.6 5.1 3.5 4.2 5.2 

BUCURESTI -ILFOV 24.9 5.5 4.6 4.3 5.2 

Şomeri înregistraţi, la sfârşitul anului - mii persoane 

Total economie 355 355 350 345 335 

NORD - EST 66 66 65 64 63 

SUD - EST 45 45 44.9 44.8 44.5 

SUD 61 61 59.9 59.7 59.5 

SUD - VEST 46.2 46.1 45.6 45 44 

VEST 29 29 28.2 27 25.9 

NORD - VEST 34.8 34.7 34.2 33.5 32 

CENTRU 53 53 52.9 52.5 50 

BUCURESTI -ILFOV 20 19.9 19.3 18.5 16.1 
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Rata şomajului înregistrat - % 

Total economie 4.4 6.8 6.4 6 5.6 

NORD - EST 5.3 7.5 7.2 7 6.8 

SUD - EST 4.7 7.4 7.1 6.5 6.2 

SUD 5.1 7.1 6.9 6.6 6.3 

SUD - VEST 7 8.2 8 7.8 7.3 

VEST 3.7 7 6.5 6 5.4 

NORD - VEST 3.3 7.1 6.9 6.3 5.9 

CENTRU 5.2 7.4 7 6.4 6 

BUCURESTI -ILFOV 1.7 3.1 2.6 2.1 1.9 

 

 

Pentru perioada 2008-2012, valoarea produsului intern brut pe ramuri exprinat in preturi curente, 

este prezentata alaturat: 

 

Valoarea produsului intern brut pe ramuri 

 milioane lei, preturi curente  

  2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL 

economie 

     VAB in 

industrie 115192.2 111115.2 115958.9 124210.7 135487.7 

VAB in 

agricultura 32566.4 33711.5 35354.2 37629.7 40224.2 

VAB in 

constructii 52893.9 59752 66437.9 73767.8 82158.2 

VAB in 

servicii 249216.4 271843 293071 315712.7 342120.5 

Total VAB 

economie 449868.9 476421.6 510822 551321 599991 
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Evolutia produsului brut este ilustrata grafic: 

 

 

 

 

Din perspectiva categoriilor de cheltuieli, evolutia este ilustrata mai jos: 
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Inflatia 

 

Rata inflaţiei 

  

     
Data 

rata 

lunară 

rata medie 

anuală 

rata 

anuală 

 

 

procente 

iun.12 -0.04 2.98 2.04 

 iul.12 0.59 2.84 3.00 

 aug.12 0.51 2.81 3.88 

 sep.12 1.18 2.97 5.33 
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oct.12 0.29 3.09 4.96 

 nov.12 0.04 3.18 4.56 

 dec.12 0.60 3.33 4.95 

 ian.13 1.34 3.61 5.97 

 feb.13 0.34 3.86 5.65 

 mar.13 0.04 4.10 5.25 

 apr.13 0.11 4.39 5.29 

 mai.13 0.23 4.69 5.32 

 iun.13 0.01 4.97 5.37 

  

 

 

 

Cresterea preturilor in aceasta perioada a fost rezultatul actiunii unui complex de factori 

interni si externi, si conditiile de instabilitate macroeconomica. 
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VI.ANALIZA SITUATIEI CURENTE 

 

 

Analiza situației curente 

 

Orasul BECLEAN este aşezat în partea central-nordică a României , la o altitudine de 350-

400 m faţă de nivelul mării si are o suprafaţă de 5957 ha .  

 

Pe raza oraşului Beclean funcţionează un număr de 32 instituţii şi locaţii de interes local, 

respectiv: 

- Primăria şi Consiliul local al oraşului; 

- Casa orăşenească de cultură; 

- Colegiul Naţional „Petru Rareş”; 

- Grupul Şcolar Agricol; 

- Grupul Şcolar „Henri Coandă”; 

- Şcoala Generală „Liviu Rebreanu”; 

- Şcoala generală „Grigore Silaşi”; 

- Şcolile Generale Valea Viilor şi Beclenuţ; 

- 4 grădiniţe; 

- 7 biserici aparţinând diferitelor culte; 

- 3 agenţii bancare; 

-    Poliţia orăşenească, Judecătoria şi Parchetul de pe lângă Judecătorie, Spitalul 

orăşenesc, Circumscripţia fiscală, Ocolul Silvic, Complexele de servicii comunitare, Direcţia 

de Gospodărie Comunală, Circumscripţia sanitar-veterinară, Poşta Română (Romtelecom) şi 

peste 200 de Societăţi Comerciale private, cu obiecte de activitate diversificate. 

 

La nivelul localităţilor aparţinătoare oraşului Beclean, funcţionează: 3 şcoli generale, 14 

biserici. 

 

Din punct de vedere statistic, învăţământul preuniversitar în anul scolar 2013-2014 se 

desfăşoara după cum urmează:  

Unităţi de învăţământ - total – număr:7                                   

Grădiniţe de copii – număr:2                                                    
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Scoli din învăţământul primar şi gimnazial – număr:2            

Licee – număr:3                                                                                                          

 

In anul scolar precedent s-au desfăsurat multiple evenimente la nivelul unitaţilor de 

învătământ dintre care amintim : 

                      -organizarea şi desfăsurarea olimpiadelor scolare şi a altor concursuri la nivel 

local  zonal, judeţean şi national, unde s-au obtinut rezultate deosebite;   

                       -organizarea zilelor scolii  cu ample actiuni, editii festive 

                        -derularea mai multor proiecte educaţionale în colaborare cu diferite scoli sau 

alte instituţii la nivel local, judeţean şi naţional (ONG-uri cu activitate pe teme de educaţie 

pentru sănătate, anti-alcool, anti-drog, anti-tutun, scoli din judeţ  şi din alte judeţe, participanti 

Poliţia orasului Beclean, CSEI  Beclean, Centre de bătrâni). 

                         -organizarea activitaţilor în cadrul Programului de prevenire şi combatere a 

violenţei în mediul scolar. 

                          -realizarea revistelor colare, organizarea diferilelor simpozioane si festivaluri 

de folclor şi tradiţii populare, organizarea expoziţiilor de icoane pe sticlă şi desen, alte 

activităti similare. 

                           -spectacole dedicate Zilelor Orasului,  Zilei Naţionale a României.   

 

Orasul Beclean este o comunitate prin excelenta crestina: aici convietuiesc crestini 

ortodoxi,greco-catolici,penticostali si  reformati, romano-catolici, adventişti, baptişti si 

martori ai lui Iehova,fara a exista conflicte interconfesionale.Constient de importanta vietii 

crestine,Consiliul local al orasului Beclean a oferit tuturor bisericilor din raza administrativ-

teritoriala,facilitati proporţionale cu numarul de membrii şi sau cu proiectele iniţiate. 

 

Pentru anul 2010 Bugetul general al orasului Beclean a fost aprobat prin H.C.L. nr7/2010,şi 

ca urmare a rectificărilor ulterioare a ajuns la suma de 25.386.000 lei. 

Bugetul general al orasului Beclean se compune din 4 bugete: 

           -bugetul local   -18.517.000 lei 

           -bugetul instituţiilor publice finantate din venituri proprii şi subventii de la 

bugetul  local de 6.713.000 lei 

  

          -bugetul instituţiilor publice finantate integral din venituri proprii de 418.000 lei 

                      -bugetul fondurilor evidentiate în afara bugetului de 12.000 lei 
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                     -transferuri intre bugete  274.000 lei 

 

Bugetul local detaliat atât la venituri cât şi la cheltuieli se prezintă asfel 

 

                      VENITURI-CHELTUIELI 

Nr. 

Crt. 

Denunire indicator Prevederi 

definitive 

Realizat Procent 

realizare 

1 TOTAL VENITURI  

         18.567.000 

  

    17.580.420 

           

94,68 

2 Impozit pe venit            4.248.000       3.942.819     92,81 

3 Cote si sume defalcate            4.223.000       3.917.152 92,75 

4 Impozite si taxe pe proprietate            2.065.000        1.860.642 90,10 

5 Sume defalcate din t.v.a.          10.089.000     10.025.710 99,37 

6 Alte impozite şi taxe generale pe 

bunuri şi servicii 

                10.000             8.722 87,22 

7 Taxe şi servicii specifice                  1.000                685 68,50 

8 Taxe pe utilizarea bunurilor, 

autorizarea utilizării bunurilor sau 

pe desfăsurarea de activităţi 

             805.000          712.351 88,49 

9. Alte impozite şi taxe fiscale                 15.000            15.173 101,15 

10 Venituri din proprietate              336.000         309.595  92,14 

11 Venituri din prestări de servicii şi 

alte activităţi 

               45.000           46.040 102,31 

12 Venituri din taxe administrative, 

eliberări permise 

               50.000            52.147 104,29 

13 Amenzi, penalităţi, confiscări              300.000          230.550  76,85 

14 Diverse venituri                  7.000              5.509  78,70 

15 Transferuri voluntare, altele decât 

subventii 

                 6.000              5.342 89,03 

16 Venituri din valorificarea unor 

bunuri 

             100.000           64.454  64,45 

17 Subventii de la bugetul de stat              320.000          217.273  67,89 

18 Sume primite de la U.E.              170.000           83.408  49,06 
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 TOTAL CHELTUIELI          18.567.000     17.486.453  94,18 

1 Autoritaţi publice şi actiuni 

generale 

           1.525.000       1.264.661 82,90 

2 Alte servicii publice generale               323.000          273.329 84,62 

3 Tranzactii privind datoria publică               295.000          288.016 97,63 

4 Transferuri cu caracter general 

intre diferite nivele ale 

administratiei 

                  6.000              5.006 83,43 

5 Apărare, ordine publică şi siguran               171.000          131.241 76,74 

6 Învăţământ            9.749.000      9.672.121 99,21 

7 Sanatate               125.000          103.978 83,18 

8 Cultură, recreere şi religie            1.610.000       1.511.803 93,90 

9. Asigurari şi asistentă socială               789.000          685.644 86,90 

10 Locuinte servicii şi dezvoltare 

publică 

 

           1.635.000 

 

      1.337.131 

 

81.78 

11 Protectia  mediului            1.352.000      1.335.716 98,79 

12 Străzi               997.000         878.142 88,07 

 EXCEDENT             93.967  

 

Excedentul a fost in integralitate utilizat in anul 2011. 

 

Autorităţile publice locale au o preocupare constantă pentru dezvoltarea serviciilor 

publice, în scopul creşterii calităţii vieţii. Au fost folosite atât fonduri proprii cât şi 

fonduri europene de pre-aderare şi post-aderare, pentru proiecte care vizează 

infrastructura de apă şi apă uzată, reabilitarea reţelei de drumuri, 

reabilitare/construcţie de infrastructură de învăţământ, de sănătate, servicii sociale, 

poliţie comunitară, intervenţii în situaţii de urgenţă, protecţia mediului, infrastructură 

pentru sport şi relaxare. 
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Analiza SWOT 

 

Considerente generale – decembrie 2013 

 

Principalele puncte tari generale pentru Beclean: 

1. Companii / micro intreprinderi si intreprinderi mici active in diverse sectoare 

economice cheie; 

2. Conectivitate nationala si internationala pentru afaceri, turism si logistica; 

3. Masa critica de bunuri/active culturale si turistice, de recreere, de mediu natural si 

mostenire istorica; 

4. Proximitate si conectivitate cu pietele din Bistrita,Dej si Cluj; 

5. Facilitati educationale; 

6. Imbunatatirea sectorului de reciclare si managementul deseurilor; 

7. Structura administrativa profesionista; 

 

Principalele oportunitati generale pentru Beclean: 

1. Cresterea exploatarii turistice; 

2. Reprezentativitate in organismele europene; 

3. Infiintarea si exploatarea unor zone dedicate IMM-urilor; 

4. 2014-2020 – noua perioada de programare europeana; 

5. Potential de extindere pentru sectoarele super-productive; 

6. Accentuarea utilizarii potentialului pe schema reducerii emisiilor de carbon si sectorul 

regenerabil, inclusiv oportunitati comerciale; 

7. Potentialul de a construi 

 

 

Prioritatile: 

1. Cresterea bunastatii (PIB/loc); 

2. Cresterea bazelor de afaceri; 

3. Crearea de locuri de munca; 

4. Gestionarea problemelor din comunitatea locala; 

5. Cresterea calitatii actului administrativ; 

6. Imbunatatirea transparentei; 

7. Promovarea egalitatii de sanse si tratament; 
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8. Cresterea vizibilitatii la nivel european; 

9. Implicarea in proiecte comune cu alti parteneri din tarile UE; 

10. Imbunatatirea actului educational; 

11. Incurajarea initiativelor antreprenoriale; 

 

 

 

Turismul  

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Beclean este un brand. 

 

Localizarea in Transilvania, care 

este în sine un brand: vin turişti 

care poate nu au auzit de 

Romania, dar sigur au auzit de 

Transilvania. 

 

Oferirea de servicii de masă de 

bună calitate – acestea sunt 

multe la număr şi diverse. 

 

Participăm în numele orasului la 

târguri şi expoziţii unde 

promovăm imaginea, şi ca oferte 

de servicii, dar şi ca oraş 

 

Existenţa unei asociaţii turistice. 

 

 

Starea infrastructurii orasului care mai poate fi 

imbunatatita (drumul de acces, pavajul, clădirile 

nearanjate, iluminatul de noapte). 

 

Nu sunt parcări suficiente. 

 

Faţada oraşului (centru) trebuie refacuta 

 

Lipsa ofertei culturale pentru turişti. 

Lipsa forţei de muncă cu specializare adecvata 

domeniului hotelier si turistic; 

 

Nu există un loc de informare special amenajat 

pentru turişti, care să conţină: hartă a oraşului, 

hartă a obiectivelor turistice din apropierea 

Becleanului, mijloacele de transport, programul 

de circulaţie al acestora şi legăturile dintre ele 

pentru a facilita vizitarea acestor obiective, harta 

cu traseele mijloacelor de transport public urban 

şi programul de circulaţie al autobuzelor, hartă cu 

traseele de cale ferată pentru zona Transilvaniei şi 

nr.tel.contact pentru aflarea orarului trenurilor, 

etc. 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Oferirea a unor servicii turistice 

de calitate prin colaborarea între 

operatorii de transport public 

urban, interurban şi CFR. 

 

Lipsa legislaţiei care sa oblige proprietarii sa 

reabiliteze cladirile.  

 

 

Infrastructura 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

DJ este foarte bun pe secţiunea 

care tranziteaza Beclean (2 

benzi, de calitate); 

 

 

Poziţia geografică a Becleanului 

(ajungem uşor în oricare punct al 

ţării); 

 

Nod important de cale ferată; 

 

Distanţă de 1 oră de 2 aeroporturi; 

 

Peste 60% din drumurile 

orasului sunt în stare bună; 

 

Legăturile rutiere bune cu 

localităţile înconjurătoare sunt 

benefice atât pentru locuitori cât 

şi pentru turism; 

 

Rezervă de apă însemnată, chiar 

Nu exista benzi de circulaţie pentru vehicule lente 

si o centura ocolitoare pentru trafic greu. 

DJ  produce disconfort cetăţenilor prin zgomot si 

deteriorarea clădirilor. 

 

Mobilitatea este limitată de relief (infrastructură 

rutieră şi feroviară). 

DJ  produce disconfort cetăţenilor prin zgomot si 

deteriorarea clădirilor 

Lipsă pasaje subterane pentru pietoni. 

 

Treceri de pietoni periculoase. 

Utilizarea energiei regenerabile este in prezent în 

stare incipientă. 

Reţelele subterane – majoritatea din anii 1960-

1970. 

Reţea de energie suprasolicitată datorită creşterii 

consumului casnic. 
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şi pe timp de secetă; 

 

Accesul la Internet de viteză 

mare; 

 

Acoperire TV cablu si internet – 

80%; 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Autostrada – ne vom deplasa 

mai repede în timp; in plus va 

descărca din traficul greu  

Relaţii bune cu oraşele înfrăţite  

In cadrul siturilor Natura 2000, optiunile de 

dezvoltare a infrastructurii sunt limitate. 

Drumul de centură poate avea efecte negative 

asupra economiei locale. 

Umiditatea foarte mare afecteaza infrastructura 

Creşterea temperaturii si lipsa zăpezii limiteaza 

optiunile de dezvoltare legate de schi. 

Dacă autostrada nu va fi construită aşa cum este 

planificat 

 

Educaţia şi învăţământul 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Cadre didactice cu experienţă, 

toate titulare 

Cadre didactice motivate – 

organizează activităţi 

extraşcolare pentru copii 

Participarea părinţilor: 33% - 

50% din părinţi participă activ  

Există asociaţii de părinţi (în 2 

şcoli) 

Disponibilitate din partea 

părinţilor de a direcţiona 2% din 

Asociaţiile de părinţi sunt puţine. Numai 2 şcoli 

au. Nu sunt informaţii despre posibilităţile legale 

de organizare în asociaţii ale părinţilor 

Agresivitatea unor părinţi, bunici sau elevi 

Lipsa de siguranţă a elevilor şi a cadrelor 

didactice în şcoală 

Fondul şcolii este colectat, dar nu este întregistrat 

în evidenţele contabile, de aceea apare şi 

suspiciunea de cum sunt sau au fost cheltuiţi 

banii.  

Şcolile nu pot decide asupra persoanei care să fie 
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impozitul pe venit pentru 

asociaţii 

Există fonduri pentru 

echipamente sportive 

(semnificative pentru şcolile de 

profil) 

Există fonduri pentru cabinete 

psihologice şi de logopedie –  

Colaborare bună cu ONG-urile şi 

cu unele firme  

 

angajată pentru că sistemul este centralizat.   

Abandon şcolar, absenteism datorate lipsei de 

educaţie a părinţilor şi comportamentului 

părinţilor faţă de copil. 

Nu există o bază legală pentru a asigura prezenţa 

elevilor la şcoală. 

Părinţii copiilor sunt în străinătate (la aprox. 10% 

din copii). Fiind în faza de pubertate, nu au cu 

cine să discute. Dirigintele nu este suficient, nu 

există de psiholog, consilier, asistent social. 

Bază materială precară: laboratoare, centre de 

documentare, săli de sport (clădire), bibliotecă 

şcolară 

Dotare insuficientă cu calculatoare a şcolilor şi 

liceelor.  

Lipsa cunoştinţelor în utilizarea calculatorului 

reduce şansele de dezvoltare ale elevilor la un 

nivel care să le permita sa fie competitivi pe 

actuala piaţă a muncii. 

Şcolile generale dispun de fonduri puţine faţă de 

licee 

Lipsa cunoştinţelor în domeniul elaborării şi 

implementării de proiecte, achiziţii publice, etc 

Lipsa cunoştinţelor contabile (directorii de şcoli), 

din cauza cărora nu pot implementa proiecte, 

gestiona fonduri  

Nu există consilieri pe domenii de interes (de 

exemplu specialişti în investiţii, studii de 

fezabilitate. Un director trebuie să aleagă între 

trei firme care să zugrăvească. Nu are 

competenţele necesare) 

Renunţarea la titularizare 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Colaborări cu fundaţii  

Colaborarea cu organizaţii 

neguvernamentale 

Posibilitatea de montării 

camerelor de supraveghere în 

şcoli 

 

Migraţia populaţiei 

Natalitatea scăzută - scăderea numărului de copii 

– poate duce la desfiinţarea unora din unităţile de 

învăţământ 

Migraţia profesorilor către alte oraşe 

Salariile mici 

Imposibilitate de a selecta personalul didactic. 

Acesta este impus. 

Curriculă încărcată – program aglomerat. 

Manuale neadaptate (care contin termeni 

complicaţi) 

 

Cultura  

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE  

Organizarea de festivaluri 

Trecut istoric bogat. 

Patrimoniu arhitectural  

Există ONG-uri interesate şi 

active în domeniu  

Existenţa unei biblioteci cu cărţi 

vechi, rare. 

Existenţa formaţiilor corale.  

Existenţa  unui cenaclu literar. 

Patrimoniu bisericesc. 

Persoanalităţi recunoscute la 

nivel naţional. 

Existenţa infrastructurii (săli, 

etc) 

 

Există 2 -3 evenimente culturale mari şi multe 

mici, dar lipseşte coordonarea între ele. 

Evenimentele mici nu sunt suficient promovate şi 

cunoscute.  

Lipsa unei strategii pe termen lung în domeniul 

cultural. 

Infrastructura, deşi există, nu este dotată 

corespunzător  

Lipsa spaţiilor pentru expoziţii. Implicarea 

oamenilor lasă de dorit. Lipsa educaţiei culturale. 

Lipsa mediatizării evenimentelor culturale. 

Mass media nu se implică – apar rar articole 

despre cultură. 

Lipsa colaborării şi a comunicării între instituţii  

şi ONG-uri. ONG-urile nu se cunosc toate între 

ele. 

Lipsa comunicării dintre actorii din domeniul 
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culturii şi reprezentanţii administraţiei locale care 

sunt responsabili pe acest domeniu. 

Lipsa unei organizări interne eficiente ale ONG-

urilor. 

Lipsa unei instituţii de cultură: Filarmonică, 

teatru, orchestra a oraşului etc. 

Dispariţia unor evenimente culturale actuale din 

lipsă de public, datorită insuficientei mediatizări a 

evenimentelor şi implicit riscul scăderii 

numărului de turişti. 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 

Crearea unei retele de festivaluri 

pentru minorităţi: în ţară există 

mai multe evenimente unde sunt 

invitaţi reprezentanţii 

minorităţilor. O reţea a acestor 

evenimente ar putea fi o atracţie 

pentru turistii străini şi nu numai. 

Interes crescut pentru voluntariat 

din partea localnicilor. 

Când se încheie un contract 

pentru construcţii majore 

(exemplu MALL), constructorul 

să fie obligat să realizeze o 

anexă la clădire care va deservi 

evenimente culturale). 

 

 

Sănătatea 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Suficiente cadre medicale de 

specialitate Există suficienţi 

medici de familie. 

Deficit de medici specialişti la urgenţe şi ATI. 

Lipsă cunoştinţe de relaţii cu publicul a medicilor 

şi asistentelor. 
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Există un număr suficient de 

asistente medicale raportate la 

numărul de paturi. 

Venituri proprii suficente 

 

Clădiri vechi si nemodernizate în care se 

desfasoara unele activitati medicale. 

Medicii de familie îşi desfăşoară activitatea în 

clădiri vechi, dar din întârzierea privatizării nu le 

pot renova. 

Colaborarea între medicii de familie şi medicii 

specialişti lasă de dorit. 

Costuri de întreţinere ridicate la spital din cauza 

clădirilor vechi şi neadaptate mediului sanitar. 

În facultate nu se fac cursuri de management 

pentru medici. 

Nu se pot oferi multe servicii medicale pe plan 

local –este necesară deplasarea la Bistrita, Târgu 

Mureş sau Cluj 

Lipsa de educaţie şi de informaţie în rândul 

pacienţilor despre sistemul sanitar. 

Lipsa serviciului de dispensarizare a adulţilor   şi    

copiilor, dar mai ales a bolnavilor cronici. 

Lipsa unui sistem de monitorizare a copiilor 

nevaccinaţi. 

Susţinere şi implicare insuficiente a APL în 

activităţile desfăşurate  de firmele private care 

prestează servicii de asistenţă socială şi medicală 

la domiciliu (pentru pacienţii care nu se pot 

deplasa). 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Înfiinţarea unui punct de lucru a 

Casei Judeţene de Sănătate în 

Beclean, ca medicii de familie să 

nu mai trebuiască să se 

deplaseze de câteva ori pe 

săptămână la Bistrita, Cluj sau 

Presa centrală scrie doar ştiri negative despre 

sănătate şi induce în eroare populaţia. 

Clinica Universitară este la 80 km, iar pacienţii 

preferă serviciile din Cluj. 

În sistemul sanitar medicii nu sunt obisnuiti să 

relaţioneze cu pacienţii.  
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Targu Mures. 

Există ambulanţe foarte bine 

dotate la serviciul de urgenţă. 

 

 

 

Social 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Diversitatea serviciilor sociale 

care se oferă la nivelul orasului 

Beclean: îngrijire socială şi 

medicală pentru persoane în 

vârstă şi pentru persoane cu 

handicap, servicii pentru copii 

defavorizaţi, cantine sociale.  

ONG-uri cu experienţă în 

domeniile în care activează – 

social, educaţional, cultural.  

Implicare tot mai mare, atât din 

partea ONG-urilor cât şi din 

partea populaţiei.  

Numărul voluntarilor care 

lucrează la ONG-uri este în 

creştere Tot mai mulţi elevi sunt 

implicaţi în activităţi de 

voluntariat).  

Unele organizaţii sunt susţinute 

financiar de primărie.  

Există o reţea de deferire cazuri 

(conlucrare între instituţii de 

asistenţă socială) dezvoltată.  

 

 

Lipsa parteneriatelor formale între ONG-uri, 

respectiv între ONG şi APL. 

Lipsa subcontractărilor unor servicii sociale din 

partea APL.  

Nu există întâlniri / comunicare regulată între 

ONG-uri. 

Nu există un centru de primire de urgenţă pentru 

copii, vârstnici, persoane cu dizabilităţi. 

Lipsă acces la o bază de date comună despre 

persoanele care beneficiază sau au beneficiat de 

sprijin din partea ONG-urilor. 

Lipsa mijloacelor de transport local adaptate 

pentru persoane cu dizabilităţi. 

Lipsa accesibilităţii în instituţii şi spaţii 

comerciale pentru persoanele cu handicap fizic. 

Persoanele cu dizabilităţi nu au loc de muncă. 

Persoanele cu dizabilităţi au o atitudine de 

retragere atunci când se încearcă sprijinirea lor.  

Lipsa serviciilor de consiliere în şcoli. 

Insuficienta promovare a serviciilor sociale. 

Minimalizarea nevoilor sociale. 

Lipsa informării despre proiecte din partea 

primăriei. Nu apare nici o informaţie pe site-ul 

acesteia. 

Lipsă întâlniri regulate între ONG şi consilierii 
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locali. 

Lipsa azilelor de bătrâni. 

Inexistenţa unui adăpost pe durata nopţii pentru 

persoanele fără cămin, fugite de acasă, etc. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Programul „SNAC” al 

Ministerului educaţiei – sprijină 

implicarea elevilor din şcoli în 

calitate de voluntari în 

activităţile ONG-urilor sociale 

Fondurile Structurale. 

C.S.R (Corporate Social 

Responsability) – dezvoltat în 

alte oraşe, mai puţin în Beclean. 

 

Reducerea finanţărilor din partea unor fundaţii. 

Legislaţia din domeniul social (standarde 

exagerate, greu de atins, nejustificate). 

 

 

Mediul de trai şi spaţiul locuit 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Oamenii vor confort, cresc 

aşteptările privind calitatea 

locuirii.  

În general nu sunt restanţe la 

plata întreţinerii iar pensionarii 

sunt cei mai conştiincioşi. 

Administratorii se cunosc şi se 

înţeleg cu marea majoritate a 

locuitorilor din bloc. Nu există 

conflicte majore. 

Spaţiile verzi sunt în 

administrarea primăriei şi nu a 

administratorilor.  

 

Lipsă spaţii verzi în zonele blocurilor. 

Lipsa parcărilor in contextul in care numarul de 

masini  creste. 

Piaţa alimentară scumpă datorită speculanţilor 

care cumpără produsele de la producători şi le 

revând. 

Lucrări de infrastructură necorelate.  

Nu se respectă orele de linişte în vecinătatea 

blocurilor.  

Prea puţini angajaţi la Poliţia Comunitară. 

Animalele de companie fac mizerie, iar stăpânii 

nu strâng după ei 

Se aruncă gunoi pe malul şi în râul Somes 

Costuri foarte mari pentru audit termic al 
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 locuinţelor.  

Nerespectarea confortului termic. Dacă într-un 

apartament nu se locuieşte, automat vecinii 

trebuie să încălzească mai mult în timpul iernii. 

Copiii tot mai puţini. 

Probleme legate de contoare de apă, de exemplu: 

există diferenţe între suma contoarelor 

individuale şi contorul central, datorate în special 

diferenţei de calitate a contoarelor (10-15%). 

Animalele comunitare  - Primăria nu are spaţiu 

disponibil crearea unui adăpost pentru aceştia. 

Inexistenţa unui plan de rezervă/urgenţă pentru 

asigurarea unor spaţii locative celor rămaşi fără 

locuinţă în urma retrocedărilor.  

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Termoizolarea clădirilor. 

Mansardarea, o potentiala sursă 

de venit. 

Realizare de parcări supraetajate. 

Realizarea de sensuri unice  

Imposibilitatea încheierii de asigurări împotriva 

exploziilor, incendiilor. Se poate încheia 

asigurare numai împotriva inundaţiilor, 

cutremurelor, alunecărilor de teren. 

Scumpirea utilităţilor 

Migraţia locuitorilor – problemă pentru o 

asociaţie de locatari 

 

Administraţia publică 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Primăria are un număr mare de 

angajaţi. 

Pregătire de specialitate a 

personalului angajat. 

Echipă tânără. 

Logistică bogată: calculatoare, 

imprimante. 

Insuficientă comunicare între compartimente, atât 

la lansarea cât şi la recepţionarea mesajelor; 

Departamentele transmit informaţii, care „se 

pierd”; 

Informaţiile sunt adresate unui întreg serviciu sau 

departament, nu persoanei responsabile. 

Colaborarea între departamente trebuie 
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Atunci când sunt sarcini clare, de 

exemplu de completat o evidenţă 

statistică sub formă tabelară, 

totul este foarte uşor de rezolvat 

În primărie au apărut mai multe 

servicii pentru a ajuta la 

rezolvarea şi înţelegerea 

diferitelor probleme, există mai 

multe specializări; 

Instituţia primăriei este una 

căutată. 

Credibilitatea instituţiei. 

Gratuitatea unor servicii, 

informaţii, adică angajatul este 

deschis pentru a asculta 

problemele cu care se confruntă 

cetăţeanul. 

Amabilitate în relaţia cu 

cetăţenii. 

Multe dintre informaţiile şi 

problemele locale sunt puse la 

dispoziţia cetăţeanului, prin 

diferite căi: on – line, pe site-ul 

primăriei sau în incinta 

instituţiei. 

Sprijinul acordat de instituţie 

pentru diferite specializări, 

cursuri, traininguri. 

 

eficientizata. 

Neasumarea responsabilităţii şi a răspunderii. 

Inexistenta bazelor de date. 

Lipseşte iniţiativa proprie.  

Problemele nu sunt urmărite şi sancţionate.  

Nu există supervizare pe sarcini.  

Nefinalizarea sarcinilor. 

Munca în echipă lasă de dorit. 

Se foloseşte mult limbajul de specialitate, tehnic, 

la care nu are toată lumea acces şi care nu e 

înţeles.   

Există mulţi absolvenţi de facultate care încă nu 

au experienţa practică, doar cunoştinţe teoretice; 

Există baze de date, dar nu exista suficiente 

cunostiinte pentru gestionarea lor. 

Mass-media influenţează negativ cetăţenii: nu 

sunt prezentate doar informaţii corecte, ci presa 

caută senzaţionalul din orice acţiune.  

Informaţiile sunt date corect, dar mass media le 

receptează sau difuzeaza incorect. 

Cetăţeanul nu e întotdeauna interesat să afle 

problemele cu care se confruntă oraşul: nu se uită 

la avizierele primăriei, pe site-ul acesteia, sau pe 

materiale publicate. 

Scăderea numărului angajaţilor din cauza 

salariului nemotivant. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Există un volum de probleme şi 

de sarcini în creştere, sarcinile 

care revin primăriei s-au mărit; 

Centralizare excesiva. 

Volumul de probleme în creştere. 

Limbajul tehnic folosit de consultanţii sau firmele 
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Posibilităţi mari de finanţare 

pentru rezolvarea diferitelor 

probleme ale comunităţii; 

Uniunea Europeană ajută la 

revizuirea legislaţiei, pentru a 

duce la o societate stabilă şi, în 

final, la înţelegerea legilor de 

către toţi cetăţenii care doresc să 

se implice în diferitele probleme 

cu care se confruntă societatea. 

externe care folosesc limbaj de specialitate. 

Modificarea continuă a legislaţiei: se cere 

aplicarea ei de pe o zi pe alta. 

 

 

 

Mediul 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Patrimoniul natural al oraşului 

este bogat: existenţa zonelor 

umede, a spaţiilor verzi naturale 

şi amenajate. 

Defrişarea pădurilor este ţinută 

sub control de factorii 

administraţiei locale, tăierile 

necontrolate sunt cazuri izolate. 

Prezenţa biodiversităţii în zona 

Beclean. 

Deşi s-au constatat unele 

neajunsuri, se consideră că 

sursele de poluare nu sunt 

majore, dar se impune ţinerea 

sub observaţie strictă a factorilor 

perturbatori. 

Întrepătrunderea geografica si 

istorica dintre natură si spaţiu 

construit.  

Construcţiile ilegale care se fac în detrimentul 

spaţiilor verzi şi deteriorarea infrastructurilor deja 

existente (ex.segmente de stradă, trotuar).   

Activităţile umane se desfăşoară fără să se ţină 

cont de topografia locală, de microclimatul de 

culoar al râului Somes. 

Pericole de inundatii datorate colmatarii cursului 

intravilan al Melesului, a dezvoltarii vegetatiei 

hidrofile in albia raului, cat si a blocarii cursului 

cu resturi vegetale si gunoaie la coloanele de 

sustinere a podurilor. 

Moştenirea culturală, alături de moştenirea 

naturală şi valorile peisagistice sunt momentan 

într-un declin, care trebuie oprit pentru 

restabilirea unui echilibru durabil. 

Lipsa de amenajare si curatenie la contactul 

spatiilor verzi cu arealul locuintelor (blocuri, 

case, garaje); depozitari ilegale de deseuri, 

constructii si utilizari ilegale. 
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Menţinerea curăţeniei în spaţiile 

publice, în spaţiile verzi din 

interiorul oraşului.  

Existenţa infrastructurii de 

menţinere a curăţeniei în spaţiile 

publice şi spaţiile verzi asigurate 

de Primărie prin amenajarea 

locurilor de depozitare controlată 

şi selectivă a deşeurilor 

menajere. 

Precolectarea ecologică a 

deşeurilor menajere de la 

populaţie în containere şi 

europublele special destinate 

colectării selective (PET-uri, 

ambalaje de hârtie, ambalaje 

care nu sunt biodegradabile, 

sticle etc.) la contactul pădure – 

zone de locuit (extremităţile 

cartierelor de blocuri sau case). 

Precolectarea deşeurilor. 

Colectarea cu regularitate a 

deşeurilor menajere după un orar 

bine stabilit (zilnic, săptămânal). 

Interesul municipalităţii pentru 

instituirea infrastructurii de 

producere a energiei 

regenerabile vis-a-vis de 

producerea energiei tradiţionale. 

Receptivitatea populaţiei şcolare 

la normele de conduită stradală 

şi educaţie ecologică. 

Existenţa ONG-urilor care se 

Conflictul permanent legat de depozitarea 

necontrolată în spaţii neamenajate şi la 

întâmplare, a deşeurilor menajere şi stradale. 

Lipsa de educaţie, instruire şi conştientizare a 

populaţiei privind eficienţa şi importanţa 

depunerii selective a deşeurilor menajere. 

Inexistenţa unei firme pentru sortarea şi reciclarea 

deşeurilor nedegradabile. 

Sursele de poluare a apelor includ: evacuările prin 

gurile de vărsare colectoare a apelor menajere 

uzate datorită lipsei canalizării, deşeurile umane 

sau animale aruncate direct în apa  
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preocupă de starea mediului şi 

de păstrarea biodiversităţii. 

Existenţa unei bune colaborări 

între ONG-uri, între acestea şi o 

parte a populaţiei implicate în 

problemele de mediu. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Dezvoltarea turismului intern şi 

internaţional prin valorificarea 

din perspectivă durabilă a 

siturilor naturale şi istorice. 

Deschiderea elevilor  faţă de 

subiectul de protejare a mediului 

înconjurător. 

Aplicarea sancţiunilor, în special 

băneşti, pentru fiecare 

contravenienţă civică sau rutieră, 

fapt ce ar spori fondul financiar 

local. 

Deteriorarea calităţii apei pe termen lung, în cazul 

în care evacuările de ape uzate  şi menajere vor 

continua să se facă necontrolat. 

Datorită lipsei drenajului corespunzător al apelor 

pluviale, acolo unde condiţiile geografice de 

pantă favorizeaza riscul, există pericolul 

declanşării unor inundatii locale. 

Construirea autostrăzii pune în pericol rezervaţiile 

naturale din Natura 2000. 

 

 

Organizaţii neguvernamentale 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Imaginea orasului Beclean se 

datorează în cea mai mare parte 

activităţilor desfaşurate de către 

ONG-urile care activează pe 

plan local. 

Spirit civic - conceptul şi 

practica de „mică comunitate”, 

„mica burghezie” care se 

autoadministrează.  

Vizibilitate/tranparenţă activităţi ONG (“nu simt 

nevoia să vorbesc despre activităţile pe care le 

desfăşor deoarece ştiu că ceea ce fac este bine”). 

Calitate slabă a învăţământului în ceea ce priveşte 

formarea practică (personal fără expertiză în 

domeniul activităţilor desfăşurate de ONG-uri). 

Beneficiarii activităţilor ONG-urilor nu sunt 

cuantificaţi (nu se cunoaşte numărul acestora). 

Implicare insuficientă a sectorului economic în 
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În trecut existau „vecinătăţi”  

(prima “vecinătate” a fost 

înfiinţată de saşi în 1526); 

“vecinatatea” se implică în 

menţinerea şi asigurarea legăturii 

dintre comunitate şi 

autorităţile/puterile locale 

(conducere-oraş-familie-vecini). 

“Vecinătatea”, deşi înfiinţată de 

saşi, a fost preluată de toate 

celelalte etnii care convieţuiesc 

împreuna. 

Multiculturalitate-toleranta-

cooperare. 

Există deschidere din partea 

autorităţilor publice locale 

(APL) în ceea ce priveşte 

activităţile ONG-urilor. 

Sunt organizate baluri în scopuri 

caritabile. 

Existenţa unui număr mare de 

ONG-uri la nivelul judetului BN, 

raportat la numarul de locuitori. 

ONG-urile se implică în 

organizarea unor evenimente 

importante   

Există rapoarte anuale care 

reflectă activităţile ONG-urilor. 

Se cunosc beneficiarii ONG-

urilor. 

Relaţii bune cu beneficiarii.  

Relaţii bune cu şcolile. 

ONG-urile promovează 

susţinerea activităţilor ONG-urilor. 
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voluntariatul. 

Imaginea pozitivă a ONG-urilor 

= garanţie pentru credibilitate. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Crearea unor reţele regionale ale 

ONG-urilor, datorita locaţiei 

geografice 

Contextul actual dat de 

integrarea României in Uniunea 

Europeana este favorabil 

extinderii activităţilor ONG-

urilor, creării de parteneriate 

între ONG-uri, creării de 

parteneriate ONG-APL. 

Impozite şi taxe foarte mari pentru ONG 

(impozite/taxe impuse la nivel naţional  si 

impozite/taxe impuse la nivel local). 

Neîncredere în posibilităţile de atragere a 

finanţărilor generate de: 

- regulile de finanţare; 

- modul de alocare al fondurilor; 

- necunoaşterii legislaţiei; 

- imposibilitatii asigurării cofinanţării din 

resurse proprii (nevoia de a se recurge la alte 

proiecte pentru obţinerea sumei ce reprezintă 

cofinanţărea proprie). 

 

Inspectoratele şcolare îngreunează activităţile în 

domeniul educaţional desfăşurate de ONG-uri. 
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