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5. Infrastructura 
 

Infrastructura este suma elementelor bazei tehnico-materiale cu ajutorul careia intre comunitatile 
componente se desfasoara toate fluxurile si transferurile de resurse materiale, umane, servicii si 
informatii in timp util. Aceste elemente sunt descrise de urmatoarele componente: 

 transportul pe drumuri, cai ferate si alte categorii (aerian, naval) 

 gaze naturale, energie termica si structura locativa 

 servicii de telecomunicatii, televiziune, radio, internet  

 infrastructura sociala 

 conditii de locuire, alte servicii publice, spatii verzi. 
 
5.1 Infrastructura de transport 
 

 Reteaua TEN-T in regiunea Nord-Est 

În ceea ce priveşte transportul, stabilirea unei reţele trans-europene (TEN-T) urmăreşte crearea 
infrastructurii necesare funcţionării optime a pieţei interne comunitare, în strânsă legătură cu 
realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020 privind creşterea economică. Asigurând coeziunea 
teritorială şi socială, politica reţelelor trans-europene sprijină dreptul fundamental al fiecărui cetăţean 
al Uniunii Europene de a circula liber în spaţiul comunitar. 

Conform “Propunerii de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind orientarile 
Uniunii pentru dezvoltarea retelei Trans Europene de Transport” in Regiunea Nord-Est au fost 

identificate urmatoarele coridoare TEN-T: 

 
Retea de baza 

Retea extinsa 
(complementara) 

Noduri 
complementare 

Puncte de trecere 
a frontierei 

T
E
N

-T
 R

u
ti

e
ra

 Sascut–Bacau–Roman–Falticeni–Suceava–
Siret 

Tutova–Barlad–  
Crasna–Husi–Albita  

Siret 
 

Albita E 85 (DN 2) E 581 (DN24,DN24B) 

Bicaz Chei–Bicaz–Piatra Neamt–Targu 
Neamt–Pascani–Targu Frumos–Iasi–Ungheni 

Bacau–Onesti–Oituz 
 

Ungheni (nu exista 
momentan legatura 

rutiera) 
DN 12C, DN 15, DN 15C, DN 15B, DN 28A,  
E 58/E 583 (DN 28) 

E 574 (DN 11) 

T
E
N

-T
 F

e
ro

v
ia

ra
 Sascut–Bacau–Roman–Pascani– Dolhasca-

Suceava–Vicsani 
Adjud–Onesti – 
Comanesti–Ghimes Suceava Vicsani 

M 500 Linia 501 

Vatra Dornei–Campulung Moldovenesc –
GuraHumorului–Suceava 

 
 Cristesti Jijia 

Linia 502  

Pascani–Iasi–Cristesti Jijia–Ungheni  
  

Linia 606, M 600  

T
E
N

-T
 

A
e
ri

a
n
a
   Bacau  

  Iasi  

  Suceava  

 

Reteaua TEN-T feroviara 

Analizand reteaua feroviara din regiune, se observa ca majoritatea liniilor functionale se conecteaza 
direct la reteaua TEN-T feroviara propusa (cu exceptia liniilor 512 si 603), la care se adauga si o serie 
de linii nefunctionale momentan1: 508, 514, 515, 516, 518, iar municipiul Suceava a fost desemnat nod 
feroviar complementar pe reteaua TEN-T feroviara de baza. Ca puncte de trecere a frontierei pentru 

                                                 
1 In ianuarie 2013 
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reteaua feroviara de baza au fost desemnate pentru Ucraina – Vicsani, iar pentru Republica Moldova – 
Cristesti Jijia (Ungheni). Reteaua feroviara a regiunii Nord-Est cuprinde si numeroase tronsoane de cale 
ferata neelectrificata, fapt care determina o viteza mai scazuta a trenurilor. Liniile neelectrificate 
sunt: magistrala 600 in intregime, sectiunea situata la nord de Suceava din magistrala 500, liniile 
operationale 509, 510, 511, 512, 603, 605, 607, 608, 703, precum si toate liniile inchise. 
 
Conectivitate primara 
 
Pe traseul TEN-T feroviar se afla 3 municipii resedinta de judet: Bacau, Iasi si Suceava, 5 municipii 
(Campulung Moldovenesc, Onesti, Pascani, Roman si Vatra Dornei) respectiv 11 orase si 75 de comune, 
procentul populatiei din UAT-urile mentionate reprezentand 34,8% din populatia regiunii. 
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Conectivitate secundara 
 
De-a lungul liniilor conectate direct la reteaua TEN-T de baza se afla 3 municipii resedinta de judet: 
Botosani, Piatra Neamt si Vaslui, 5 municipii (Barlad, Dorohoi, Falticeni, Moinesti, Radauti), 9 orase si 
79 de comune, reprezentand o pondere de circa 24,8% din populatia regiunii. Dintre acestea, 
municipiile Moinesti si Radauti, orasele Siret si Vicovu de Sus, precum si 11 comune (reprezentand 6% 
din populatie), se afla momentan de-a lungul unor linii conectate direct la reteaua TEN-T, insa inchise.  
 
Conectivitate tertiara 
 
Dintre municipiile din regiune, doar Husi nu este amplasat de-a lungul retelei TEN-T feroviar sau a 
liniilor care se conecteaza direct la aceasta. Orasul Murgeni se afla, de asemenea, pe o linie 
neconectata direct la reteaua TEN-T feroviara, iar in cazul orasului Saveni, linia fiind inchisa. Populatia 
aflata in Husi, Murgeni si Saveni, precum si in celelalte 9 comune aflate de-a lungul liniilor neconectate 
direct la reteaua TEN-T reprezinta 2% din populatia regiunii, 2/3 aflandu-se de-a lungul unor linii 
inchise. 
 
Zone lipsite de infrastructura feroviara 
 
In regiune exista unele areale fara acces la calea ferata (in care se regasesc si 7 orase – Slanic Moldova 
in Bacau; Darabani, Flamanzi si Stefanesti in Botosani; Brosteni, Cajvana si Solca in Suceava). 
Principalele motive ale lipsei conectivitatii ar fi:  

- configuratia terenului, in aceasta categorie incadrandu-se: sudul judetului Suceava si nordul 

judetului Neamt (partea central-nordica a Carpatilor Orientali), vestul judetului Vaslui si estul 

judetului Bacau (colinele Tutovei), etc. 

- renuntarea, la unele proiecte de infrastructura feroviara: nordul si sudul judetului Botosani 

(linia Dangeni-Saveni-Darabani si linia Harlau-Flamanzi-Botosani).  

 
Astfel, se poate observa ca 38,4% din populatia regiunii nu are acces la reteaua de cai ferate ale 
regiunii, la care se adauga 7,3% din populatie aflata de-a lungul liniilor inchise, procentul ajungand la 
45,7%.  
 
Reteaua TEN-T rutiera 

 
Reteaua TEN-T de baza traverseaza Regiunea Nord-Est atat de la nord la sud, cat si de la est la vest 
prin partea mediana, asigurand, pe de o parte, conexiunea capitalei Bucuresti cu Ucraina prin nordul 
regiunii (traversand municipiile Bacau, Roman, Falticeni, Suceava si ajungand la punctul de trecere a 
frontierei Siret), cat si conexiunea vestului tarii (Timisoara, Cluj, Targu Mures) cu partea de est 
(Piatra-Neamt, Iasi) si apoi cu Republica Moldova (cu punct de trecere a frontierei pe reteaua de baza – 
Ungheni2). Reteaua TEN-T extinsa include conexiunea municipiului Bucuresti cu municipiul Chisinau pe 
directia SV-NE, traversand municipiile Barlad si Husi din regiunea Nord-Est, respectiv legatura 
municipiului Bacau cu municipiul Brasov. 
 
Conectivitatea primara 
 
Reteaua TEN-T traverseaza unitati administrativ teritoriale ale caror populatie reprezinta o pondere de 
38,4% din populatia regiunii, de-a lungul retelei (aproximativ 665 km, din care 517 km se suprapun 
peste drumuri europene) situandu-se 4 din cele 6 municipii resedinta de judet (Bacau, Iasi, Piatra-
Neamt si Suceava), precum si alte 6 municipii (Barlad, Falticeni, Husi, Onesti, Pascani, Roman), 5 orase 
(Bicaz, Podu Iloaiei, Siret, Targu Frumos, Targu Neamt) si 82 de comune. 
 
 

                                                 
2 unde momentan nu este facuta legatura rutiera peste raul Prut 
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Conectivitatea secundara  
 
Analizand drumurile nationale, respectiv europene, care se intersecteaza direct cu reteaua TEN-T (22 
drumuri nationale – aproximativ 1521 km, din care 3 tronsoane de drumuri europene – aproximativ 354 
km), acestea traverseaza partea de vest a judetului Suceava, judetul Botosani, estul si centrul 
judetului Vaslui, nordul judetului Neamt, dar si vestul si sudul judetului Bacau. Populatia unitatilor 
administrativ teritoriale traversate de aceste drumuri nationale si/sau europene, reprezinta o pondere 
de 29,8% din populatia regiunii si includ municipiile resedinta de judet Botosani si Vaslui, municipiile 
Campulung Moldovenesc, Dorohoi, Vatra Dornei si Radauti, 18 orase si 147 de comune. 
 

 
 
In ceea ce priveste drumurile judetene care se intersecteaza direct cu reteaua TEN-T, au fost 
identificate 79 de drumuri aflate in aceasta situatie, insumand aproximativ 2390 km si asigurand 
conectivitatea a aproximativ 17,3% din populatia regiunii. Intre unitatile administrativ teritoriale 
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traversate de aceste drumuri judetene se numara si municipiul Moinesti si orasul Dolhasca, alaturi de 
147 de comune. 
 
Exista si cateva situatii in care unele drumuri judetene par a nu se conecta direct la reteaua TEN-T, 
insa fie se afla la o distanta foarte mica de acea intersectie (cateva sute de metri), fie pornesc din 
intravilanul unei localitati urbane conectate direct la reteaua TEN-T (in interiorul orasului, drumul 
judetean devenind strada urbana). In aceasta situatie se afla orasul Liteni, aflat pe DJ 208A, drum care 
porneste din municipiul Suceava, insa nu se poate determina daca se conecteaza direct cu traseul TEN-
T, acesta nefiind clar definit la nivelul intravilanului. Tot in aceeasi situatie se gasesc si 11 comune, 
populatia acestora reprezentand 1,5% din populatia regiunii. 
 
Conectivitatea tertiara 
 
Doar 4 localitati urbane nu sunt conectate primar sau secundar cu reteaua TEN-T, acestea fiind: 
Brosteni si Cajvana din judetul Suceava, Slanic Moldova din judetul Bacau si Stefanesti din judetul 
Botosani. La acestea se adauga 121 de comune, impreuna reprezentand 13% din populatia regiunii. 
 
Reteaua TEN-T aeriana 

La nivelul regiunii Nord-Est au fost identificate 3 noduri aeriene TEN-T complementare, care coincid cu 

cele 3 aeroporturi internationale ale regiunii, descrise la sectiunea de transport aerian. 

 
 

 Infrastructura feroviara 
 

Reteaua de cai ferate in regiune se prezinta la un nivel comparabil cu media pe tara in ceea ce 
priveste dotarea tehnica si lungimea tronsoanelor (conditiile geografice si de amplasament  impun 
unele restrictii de circulatie). Astfel, ponderea retelei regionale de cai ferate in total retea cale ferata 
la nivel national este de 15,03% la sfarsitul anului 2012. 
 
Densitatea retelei de cai ferate regionale este prezentata in tabelul urmator. Se observa ca la nivel 
regional densitatea liniilor de exploatare este de 43,9km/1000 kmp, situandu-se sub media nationala 
de 45,2km/1000 kmp.  
 
Evolutia comparativa pentru calea ferata in exploatare, 2006-2012 

Unitate 
teritoriala 

Suprafata 
totala  
(kmp) 

Lungimea cailor ferate, km 
Densitatea 

liniilor ferate 
pe 1000 kmp 

in 2012 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nord – Est 36850 1624 1619 1619 1619 1620 1620 1620 43,9 

Romania 238391 10789 10777 10785 10784 10785 10777 10777 45,2 

Sursa : Anuarul Statistic al Romaniei 2007-2011, Baza de date on-line TEMPO al INS 
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Sursa : Baza de date on-line TEMPO al INS 
 
Regiunea este traversata de urmatoarele magistrale feroviare: 

 Bucuresti – Bacau – Roman- Suceava – Ucraina - magistrala principala 500  
 Magistrala secundara 501: Adjud – Onesti – Targu Ocna – Darmanesti – Comanesti – Ghimes; 

 Magistrala secundara 502: Suceava – Gura Humorului – Campulung Moldovenesc – Vatra 

Dornei – Ilva Mica; 

 Magistrala secundara 508: Comanesti – Moinesti; 

 Magistrala secundara 509: Bacau – Buhusi – Roznov – Piatra Neamt – Bicaz; 

 Magistrala secundara 510: Dolhasca – Falticeni; 

 Magistrala secundara 511: Botosani – Veresti; 

 Magistrala secundara 512: Leorda – Dorohoi; 

 Magistrala secundara 515: Dornesti – Radauti – Putna; 

 Magistrala secundara 517: Pascani – Targu Neamt; 
 Bucuresti – Barlad – Vaslui - Iasi – Ungheni - Republica Moldova – magistrala principala 600 

 Magistrala secundara 603: Barlad – Murgeni - Falciu 

 Magistrala secundara 604: Crasna – Husi; 

 Magistrala secundara 605: Roman – Negresti – Buhaiesti; 

 Magistrala secundara 606: Pascani – Targu Frumos – Podu Iloaiei - Iasi 

 Magistrala secundara 607: Harlau – Podu Iloaiei; 

 Magistrala secundara 608: Letcani – Dangeni – Dorohoi; 

0

500

1000

1500

2000

RNE BC BT IS NT SV VS

K
m

.
Lungimea retelei feroviare, totala si 

electrificata, 2012

Lung. totala a retelei Lung. retelei electrificate

In figura este prezentat raportul 
dintre lungimea totala a retelei 
feroviare si lungimea retelei 
electrificate. Observam ca in 
judetele Botosani si Vaslui nu exista 
transport feroviar pe linii 
electrificate. Cu toate acestea la 
nivelul regiunii ponderea liniilor 
electrificate in total retea (40.9% - 
2012) este peste media nationala de 

37.3%. 
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Transportul feroviar de marfuri, 2011, mii tone 

 Descarcari provenind 
din alte regiuni 

Incarcari cu destinatia 
alte regiuni 

Trafic intraregional 

Regiunea Nord-Est 3497,1 8236,8 411,2 

Total regiuni 41686,8 23774,8 28227,7 
 Sursa: INS, transport pasageri si marfuri 

 
In ceea ce priveste traficul de marfuri pe reteaua feroviara, incarcarile cu destinatia alte regiuni 
reprezinta cca. 34% din total incarcari la nivelul tuturor regiunilor (produse rafinate din petrol, produse 
chimice si fibre manufacturate, produse din cauciuc si mase plastice), in timp ce la descarcari 
provenind din alte regiuni, respectiv trafic intraregional Regiunea Nord-Est are o pondere mult mai 
modesta de 8%, respectiv 1,4%.   
 
In perioada viitoare urmeaza sa fie reabilitate/modernizate o serie de tronsoane din coridorul 
TransEuropean IX cu finantare din fondul de coeziune, dupa cum urmeaza: 
 

 Pascani – Iasi – Ungheni, linie dubla electrificata cu o lungime de 97 km; 

 Bacau – Pascani, linie dubla electrificata cu o lungime de 84 km; 

 Focsani – Bacau (107 km), 
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precum si eurostatiile Bacau si Iasi. Prin realizarea acestor obiective de investitii se vizeaza o reducere 
a timpului de transport a trenurilor de calatori cu 20%.  
Totodata, prin cofinantare din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala este prevazuta pana in 
2013 si modernizarea statiilor feroviare din municipiile Botosani, Piatra Neamt si Vaslui. 
 

 Infrastructura rutiera 
 

Regiunea Nord-Est este strabatuta de o serie de coridoare rutiere europene, dupa cum urmeaza: 
 

 Bucuresti – Bacau – Roman – Suceava - Siret (punct de control si trecere a frontierei) – drumul 
european E85  

 Suceava - Vatra Dornei - Cluj (E576) care face legatura cu drumul european E60 Cluj Napoca-
Oradea  

 Bacau – Brasov – Pitesti - drumul european E574 (care face legatura cu drumul european E70 
Craiova – Vidin -  Skopje) 

 Bucuresti - Barlad – Albita (punct de trecere a frontierei) - Chisinau - drumul european E581 
care strabate judetul Vaslui  

 Roman - Tg. Frumos cu ramificatie catre Botosani (E58) si Iasi – Sculeni (punct de trecere a 
frontierei) (E 583)   
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Tabelul urmator prezinta situatia drumurilor nationale, judetene si comunale la nivel national, regional 
si judetean la nivelul anului 2012. Se observa ca la nivel regional densitatea drumurilor publice totale 
la 100 kmp teritoriu superioara mediei nationale. La nivel judetean judetele din jumatatea estica a 
regiunii au o densitate a drumurilor publice superioara mediei regionale – in corelare cu formele de 
relief existente. 
   
Situatia drumurilor nationale, judetene si comunale la nivel national, regional si judetean - 2012 

Categorii de drumuri 
publice 

RO RNE BC BT IS NT SV VS 

Total 
drumuri 
publice, km 

Total 84185 14062 2461 2094 2373 1942 2991 2201 

Modernizate 27665 4653 892 636 410 509 1446 760 

Cu 
imbracaminti 
usoare 
rutiere 

22208 2767 357 358 691 604 184 273 

Pietruite 23037 5002 902 826 764 800 1098 612 

De pamant 11275 1940 310 274 508 29 263 556 

Densitate drumuri publice pe 
100 kmp de teritoriu 

35,31 38,16 37,17 42,00 43,33 32,93 34,96 41,38 

Drumuri 
nationale,km 

Total 16887 2669 450 422 360 419 628 390 

Modernizate 15645 2451 430 337 330 407 614 333 

Cu 
imbracaminti 
usoare 
rutiere 

967 180 19 50 28 12 14 57 

Pietruite 260 38 1 35 2 - - - 

De pamant 15 - - - - - - - 

Drumuri 
judetene si 
comunale,km 

Total 67298 11393 2011 1672 2013 1523 2363 1811 

Modernizate 12020 2202 462 299 80     102 832 427 

Cu 
imbracaminti 
usoare 
rutiere 

21241 2287 338 308 663 592 170 216 

Pietruite 22777 4964 901 791 762 800 1098 612 

De pamant 11260 1940 310 274 508 29 263 556 
Sursa: TEMPO -  INS 

 
Sub aspect calitativ cel mai important indicator il constituie ponderea drumurilor modernizate in total 
drumuri publice. La nivel regional, ponderea este de 33% fiind apropiata de cea nationala. Pe categorii 
de drumuri, ponderea este de 92% la drumurile nationale si de  numai 19% la drumurile judetene si 
comunale.  Ultimul procent mentionat urmeaza sa creasca in perioada urmatoare ca urmare a 
finalizarii atat a proiectelor ce vizeaza reabilitarea/modernizarea drumurilor judetene/strazilor 
orasenesti (cofinantate prin Programul Operational Regional 2007-2013, axa 2.1), cat si a celor 
finantate din Programul National pentru Dezvoltarea Infrastructurii (sectiunea ce vizeaza realizarea a 
10.000 km drumuri judetene) si din Planul National pentru Dezvoltarea Rurala. 
 
La nivel judetean, procentul drumurilor judetene si comunale modernizate variaza intre numai 4% in 
judetul Iasi si 35% in judetul Suceava.   
 
Tabelul urmator prezinta situatia defalcata a drumurilor judetene si comunale la nivel regional si 
judetean, pentru anul 2012. 
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Categorii de drumuri  RNE BC BT IS NT SV VS 

Drumuri 
judetene, 
km 

Total 5423 935 650 1047 725 1136 930 

Modernizate 1740 438 172 58 44 668 360 

Cu imbracaminti 
usoare rutiere 

1673 226 266 499 451 135 96 

Pietruite 1561 248 212 342 230 232 297 

De pamant 449 23 - 148 - 101 177 

Drumuri 
comunale, 
km 

Total 5970 1076 1022 966 798 1227 881 

Modernizate 462 24 127 22 58 164 67 

Cu imbracaminti 
usoare rutiere 

614 112 42 164 141 35 120 

Pietruite 3403 653 579 420 570 866 315 

De pamant 1491 287 274 360 29 162 379 
Sursa: Publicatia „Lungimea cailor de transport in 2012”, - INS 

 
Se observa ca, la nivel regional 32% din drumuri judetene sunt modernizate, situatia variind destul de 
mult la nivelul judetelor. Astfel in judetele Iasi si Neamt se inregistreaza o situatie critica, acestea 
avand modernizate doar 5,5%, respectiv 6% din drumurile judetene, la cealalta extrema aflandu-se 
judetul Suceava cu 58,8% grad de modernizare a drumurilor judetene. 
Situatia drumurilor comunale este si mai critica, doar 7,7% din total lungime a acestora fiind 
modernizate la nivel regional. Acest tip de drumuri adesea sunt doar pietruite (57%), sau chiar de 
pamant (25%), ceea ce afecteaza serios gradul de accesibilitate a localitatilor prin care trec astfel de 
drumuri. 
 
Ca urmare a vizitelor de lucru desfasurate in perioada octombrie 2011- mai 2012, de reprezentantii 
Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est in cele 46 localitati urbane, au fost colectate nevoile ce 
vizeaza situatia strazilor orasenesti existente si a variantelor ocolitoare.  
 
Nevoile exprimate pentru reabilitarea/modernizarea strazilor orasenesti vizeaza localitatile: 
 

 Judetul Bacau: Bacau(inclusiv parcari si pasaje), Buhusi, Moinesti, Darmanesti, Slanic Moldova, 
Comanesti, Onesti, Moinesti 

 Judetul Botosani: Botosani, Bucecea, Darabani(inclusiv constructia de varianta ocolitoare), 
Stefanesti, Flamanzi, Dorohoi, Saveni  

 Judetul Iasi: Iasi, Podu Iloaiei, Targu Frumos, Harlau, Pascani 

 Judetul Neamt: Roznov, Bicaz, Roman, Targu Neamt, Piatra Neamt 

 Judetul Suceava: Suceava, Cajvana, Milisauti, Frasin, Solca, Vicovu de Sus, Siret, Brosteni, 
Dolhasca, Salcea, Campulung Moldovenesc, Radauti, Vatra Dornei, Gura Humorului, Liteni 

 Judetul Vaslui: Vaslui, Murgeni (inclusiv constructia suplimentara de 35 km starzi orasenesti), 
Negresti, Barlad 

  
Nevoile exprimate pentru constructia de variante ocolitoare vizeaza localitatile: 
 

 Judetul Bacau: Bacau, Onesti  

 Judetul Botosani: Darabani, Dorohoi  

 Judetul Iasi: Podu Iloaiei, Targu Frumos, Pascani 

 Judetul Suceava: Campulung Moldovenesc, Radauti, Gura Humorului, Falticeni 

 Judetul Vaslui: Vaslui 
 

Totodata, in cele mai multe dintre localitatile enumerate s-a mentionat ca este necesara si constructia 
de trotuare, amenajarea de parcari, crearea de sisteme de monitorizare a traficului auto. 
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Dintre obiectivele de investitii ce urmeaza sa fie finalizate pana la debutul viitoarei perioade de 
programare mentionam si realizarea variantelor ocolitoare pentru municipiile Bacau, Iasi(sud), Pascani, 
Suceava, Falticeni si Radauti, precum si reabilitarea/modernizarea drumurilor nationale DN 29 Suceava 
– Botosani, DN 24/DN 24B limita judetelor Galati/Vaslui – Crasna – Albita, DN 24 Crasna – Iasi. 
Majoritatea investitiilor enumerate sunt prevazute sa fie cofinantate prin Programul Operational 
Sectorial Transport 2007-2013, din Fondul European de Dezvoltare Regionala.  
 
Prin proiectele aflate in faza de implementare sau finalizate pe POR 2007-2013, axa2 s-au reabilitat si 
modernizat aproximativ 440,2 km drumuri  judetene si 61,98 km strazi urbane:  
 

 Drumuri judetene 
 

Judetul Bacau - portiuni din drumurile judetene DJ 116 (10,9 km); DJ 252 (54,8 km); DJ 119 (14,3 km) 
cu un total de 80 km. 
Judetul Botosani - portiuni din drumurile judetene - DJ 291(25,85 km); DJ 294(7,06 km) cu un total de 
32,91 km 
Judetul Iasi - portiuni din drumurile judetene - DJ 282 (38,344 km); DJ 208 (41,520 km); DJ 248 
(29,40km) cu un total de 109,264 km. 
Judetul Neamt - portiuni din drumurile judetene - DJ 208 (27,013 km); DJ 156 (25,64 km) cu un total de 
52,653 km 
Judetul Suceava - portiuni din drumurile judetene DJ 178 (7,85 km); DJ 177 (10,875 km); DJ 290  
18,225 km; DJ 290D (26,84 km); DJ 174 (22 km); DJ 209D (26,84 km); DJ 208S (8 km); DJ 175B (15,8 
km) cu un total de 109,590 km 
Judetul Vaslui cu portiuni din drumurile judetene DJ 244 (55,78 km) 
 

 Strazi urbane  
 
Municipiul Bacau -  Pasaj subteran Stefan Guse (277 m + 350 bretele + 65 legaturi total 692 m), Barlad 
strazi urbane 25,94 km, Botosani  strazi urbane 13,4 km, Buhusi strazi urbane  2,12 km, Falticeni strazi 
urbane 13,74 km, Piatra Neamt  strazi urbane 6,77 km. 
Prin proiectele aferente planurilor integrate de dezvoltare urbana se reabiliteaza/modernizeaza strazi 
orasenesti in centrele urbane din Buhusi (3,21 km), Comanesti(26,76km), Moinesti(5,34km), 
Onesti(2,9km amenajare si 5,24km modernizare), Botosani(6,7km), Dorohoi(20,2km), Pascani(4,09km), 
Roman(10km), Campulung Moldovenesc(8,42km), Gura Humorului(3,85km), Husi(36,75km), 
Negresti(13,6km), Vaslui(14,74km si inclusiv 3,9 km linie troleibuz si creare terminal intermodal). 
In cazul polilor de dezvoltare urbana – in municipiul Suceava se vor reabilita/moderniza 11,84km 
strazi(inclusiv pod si pasaj), iar municipiul Bacau se va reabilita calea Moinesti si pasaj Letea(377m), 
reabilitarea a  5,34 km strazi. 
 
Pentru polul de crestere national Iasi proiectul Axa de dezvoltare nord-sud prevede realizarea pasajului 
Octav Bancila 532m si reabilitare/modernizare strazi adiacente zona de 9,2 km; proiectul Dezvoltarea 
rutiera in zona culturala, istorica si turistica reabilitarea a 17,6 km strazi si 3,7 km linie tramvai; 
proiectul Dezvoltarea axei de transport est-vest realizarea pasajului Mihai Eminescu si reabilitarea a 
6,33 km strazi;proiectul Dezvoltarea si reabilitarea artera functionala sud reabilitarea a 1,38 km pasaj, 
3,5 km strazi si 7,9 km linie de tramvai; proiectul Cresterea accesibilitatii spre zona centrala, 
economica si comerciala a polului de crestere reabilitarea a 2,5 km strazi si realizare 3.390 mp parcari.  
 
Accidente de circulatie rutiera, pe judete, 2012 

Regiunea/judetul 
Nr. accidente 

Nr. persoane accidentate 

Morti Raniti 

2007 2012 2007 2012 2007 2012 

Romania n/a 26928 n/a 2042 n/a 34209 

Regiunea Nord-Est 1256 3862 425 332 1014 4868 

Bacau 305 736 93 58 277 914 
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Botosani 105 377 43 31 77 434 

Iasi 241 887 79 72 184 1123 

Neamt 190 560 73 57 134 733 

Suceava 306 822 106 73 250 1113 

Vaslui 109 480 31 41 92 551 

Sursa: INS 
 
La nivelul anului 2012, numarul total de accidente de circulatie rutiera produse in Regiunea Nord-Est a 
fost de 3.862, reprezentand 14,3% din totalul celor produse la nivel national, in crestere cu 207% fata 
de anul 2007, ceea ce reprezinta un serios semnal de alarma. In mod surprinzator cresterea a avut loc 
in perioada marcata de criza economica si financiara, in care era de asteptat sa fi avut loc o reducere 
a traficului auto ca urmare a scaderii puterii de cumparare si stagnarii parcului auto. Cele mai multe s-
au produs in judetele Iasi, Suceava si Bacau, iar cele mai putine in judetele Botosani si Vaslui – situatie 
corelata cu intensitatea traficului auto din respectivele grupe de judete. Analizand evolutia numarului 
de raniti se constata cresteri si mai substantiale, de aproape cinci ori la nivel regional (2012 fata de 
2007).    
 
Transportul rutier de marfuri, 2011, mii tone 

 Descarcari provenind 
din alte regiuni 

Incarcari cu destinatia 
alte regiuni 

Trafic intraregional 

Regiunea Nord-Est 1784 1553 16047 

Total regiuni 25835 25835 145743 

Sursa: INS 
 
Din tabelul anterior se constata ca pentru transportul rutier de marfuri, ponderea cantitatii de marfuri 
descarcate provenind din alte regiuni, respectiv a celei incarcate cu destinatia catre alte regiuni in 
total national este de numai 6%, ceea ce denota nivelul redus al schimburilor comerciale al Regiunii 
Nord-Est cu celelalte sapte regiuni de dezvoltare.   
 

 Infrastructura aeriana 
 

Transporturile aeriene de care beneficiaza regiunea, sunt sustinute de o infrastructura specifica 
formata din trei aeroporturi care deservesc curse interne si externe, cursele regulate asigurand 
legatura atat cu capitala tarii Bucuresti, cat si cu municipiul Timisoara. Cele trei aeroporturi sunt 
situate in Bacau, Iasi si Suceava3. 
  
Aeroportul Bacau (George Enescu), situat la 6,5 km sud de municipiul Bacau, asigura infrastructura 
necesara efectuarii in conditii de securitate a zborurilor aeronavelor de pana la 400 tone, organizand 
zboruri interne si externe.  
Aeroportul a fost deschis pentru transportul public de pasageri si bunuri in anul 1946. Pista are o 
lungime de 2500 metri si o latime de 80 metri, fiind situata la altitudinea de 185 m. Aeroportul 
deserveste atat populatia judetului Bacau cat si pe cea din judetele invecinate.  

Amplasarea geografica favorabila in zona centrala a Moldovei cat si conectarea usoara la magistrala 
feroviara 500 (Bucuresti-Suceava) si la drumul european E85 (Bucuresti-Suceava) faciliteaza accesul 
populatiei la aeroport, fiind atuuri importante pentru dezvoltarea viitoare.In prezent, pe Aeroportul 
Bacau opereaza curse aeriene regulate companiile Blue Air si CarpatAir. Blue Air ofera zboruri directe 
catre Milano (Bergamo), Londra (Luton), Roma(Fiumicino) si Torino (Cuneo) - operate cu aeronave 
B737. Compania CarpatAir opereaza in prezent 6 curse pe saptamana pe ruta Bacau - Timisoara - 
Bacau, cu aeronave SAAB 2000, oferind pasagerilor conexiuni prin hub-ul dezvoltat la Timisoara catre 

alte destinatii din Europa.  

                                                 
3 Vezi localizarea geografica a aeroporturilor pe harta de la pag. 4 
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Aeroportul este concesionat operatorului aerian Blue Air pe o perioada de 34 de ani, incepand cu anul 
2009. In urma concesionarii obligatiile companiei concesionare sunt extinderea/modernizarea pistei de 
decolare-aterizare(inclusiv sistem iluminat), extinderea platformelor in vederea asigurarii spatiilor de 
parcare si operare la sol a aeronavelor, realizarea unui nou terminal cu o capacitate de 450 
pasageri/flux/ora, asigurarea sistemului de operare pentru bagaje la plecari si sosiri, realizarea unei 

cai de rulare noi, realizarea drumurilor de acces, amenajarea unei parcari cu suprafata 6500 mp . 

Statistici de trafic pentru Aeroportul Bacau, trafic pasageri, 2007 - 2010 (intrari-iesiri) 

An Pasageri (total) 
Crestere% 

fata de anul anterior 

2008 117.378 - 

2009 193.075  64,4% 

2010 238.241  23,3% 

2011 293.965 23,3% 

2012 393.976 34,0% 
Sursa: „Transportul aeroportuar de pasageri si marfuri” - INS 

Statistici de trafic pentru Aeroportul Bacau - miscari aeronave, 2007 – 2010 

An Miscari aeronave 
Variatie 

fata de anul anterior, % 

2007 3.980 - 

2008 2.562  -36% 

2009 3.970  55% 

2010 4.337  9% 
Sursa: www.bacauairport.ro  

Din datele prezentate se constata o crestere anuala a numarului de pasageri, astfel incat la nivelul 

anului 2012 se constata ca aproape 400.000 persoane au folosit serviciile aeroportuare. 

Aeroportul Iasi este cel mai vechi din Romania, fiind infiintat in anul 1932. El se afla situat la 8 km 
nord de Iasi, la o altitudine de 120m fiind destinat traficului aerian intern si extern de pasageri, cu 
avioane scurt curier.  
 
Are o pista de decolare-aterizare betonata, de 1.800 metri lungime si 30 metri latime, prevazuta cu 
doua acostamente a 7,5 metri, asfaltate, o cale de rulare de 135 metri lungime si 15 metri latime, 
precum si o platforma cu patru locuri de parcare, fapt ce permite operarea numai cu avioane de 
capacitate mica. In momentul de fata starea structurii de rezistenta a acestei suprafete nu permite 
aterizarea si manevrarea unor aeronave cu masa mai mare de 47 tone, asigurand un PCN (Pavement 

Concrete Number)  de doar 16.  

Aeroportul Iasi este format dintr-un singur terminal care, dupa punctul de securitate, este separat in 
doua fluxuri de pasageri - destinatii interne, respectiv externe. Platforma de parcare si debarcare – 
imbarcare poate primi cel mult 4 aeronave simultan, ceea ce conduce la serioase limitari operationale, 
solicitarile pentru permisiuni de operare la Iasi, indeosebi in regim neregulat venite din partea altor 

companii, fiind numeroase si cu mult peste capacitatea disponibila.  

Ca program regulat de zbor, activitatea aeroportului Iasi este caracterizata de operarile cu aeronave 
de 19, respectiv 14 tone apartinand companiilor Tarom si Carpatair. Aceste tipuri de aparate de zbor 
pot transporta 48, respectiv 33 pasageri. Compania Tarom efectueaza cursele Iasi-Bucuresti, Iasi – 
Roma, iar Carpatair zboruri intermediare, cu escala la Timisoara spre Roma (Fiumicino).  

Totodata, compania Austrian Airlines deserveste relatia Iasi-Viena, iar pe perioada verii se deruleaza si 
zboruri charter de catre companiile Air Bucharest si Corendon Airlines catre Antalya. 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/2008
http://ro.wikipedia.org/wiki/2009
http://ro.wikipedia.org/wiki/2010
http://ro.wikipedia.org/wiki/2007
http://ro.wikipedia.org/wiki/2008
http://ro.wikipedia.org/wiki/2009
http://ro.wikipedia.org/wiki/2010
http://www.bacauairport.ro/
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Statistici de trafic pentru Aeroportul Iasi - trafic pasageri, 2007 - 2011 (intrari-iesiri) 

An Pasageri 
Variatie fata de anul anterior, 

% 

2008 131.318 - 

2009 139.708 6,3% 

2010 141.409 1,2% 

2011 183.859 30,0% 

2012 171.657 -6,6% 
Sursa: „Transportul aeroportuar de pasageri si marfuri” - INS 

Se constata din datele prezentate o crestere anuala a numarului de pasageri pana in 2012 cand are loc 
o descrestere de 6,6%, insumand in 2012  aproximativ 170.000 persoane. 
 
Consiliul Judetean Iasi a identificat necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitii 
„Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Iasi”, dorindu-se realizarea unui aeroport 
modern de mare capacitate, atractiv din punctul de vedere al conditiilor de operare oferite 

operatorilor aerieni, cat si al beneficiilor ulterioare aduse comunitatii locale. 

Necesitatea realizarii obiectivelor de investitii cuprinse in proiectul de "Dezvoltare si Modernizare a 
Aeroportului Iasi”, conform Studiului de Fezabilitate a pornit de la identificarea urmatorilor factori ce 
influenteaza direct dezvoltarea pe termen mediu si lung: 
 

 Municipiul lasi este pol de crestere national; 

 Activitatea culturala si turistica precum si prezenta centrelor de cercetare- dezvoltare din lasi 
genereaza trafic aerian turistic, de studenti, profesori universitari, oameni de afaceri; 

 Fluxul anual de turisti straini in lasi a inregistrat ritmuri de crestere superioare ritmului de 
crestere la nivel national; 

 Relativa proximitate fata de Vaslui si Neamt permite satisfacerea cererii de servicii de 
transport aerian pentru locuitorii din aceste zone; 

 Aeroportul se afla in zona de est a granitei Uniunii Europene; 

 In perioada 2005-2011 s-a inregistrat o evolutia pozitiva a traficului aerian; 

 In 2010, aeroportul lasi s-a situat pe pozitia 7 in topul celor 16 aeroporturi din Romania, din 
punct de vedere al traficului aerian comercial de pasageri.  

 
In 2011, in scopul cresterii capacitatii de procesare pasageri, au inceput lucrarile de extindere a 
actualului terminal. Extinderea, cu o suprafata de 1.210 mp va fi destinata curselor din spatiul 

Schengen.  

Realizarea pistei de decolare aterizare cu caracteristicile tehnice proiectate ar permite aterizarea si 
decolarea aeronavelor de tip mediu curier, platforma extinsa va asigura stationarea a patru aeronave, 
doua din categoria C si doua din categoria D, iar noile caracteristici tehnice ale terminalului de 
pasageri vor asigura separarea fluxurilor de procesare de bagaje si fluxurile de pasageri, spatii 
administrative si de deservire publica, permitand procesarea in regim de confort „C” a 400 
pasageri/ora de varf, cu posibilitate de extindere la 800 si 1200 pasageri/ora. 
 
Adiacent terminalului de pasageri este prevazuta o parcare, care intr-o etapa viitoare, in functie de 
nevoile de trafic se va putea amenaja pe mai multe nivele, astfel incat aeroportul sa ofere pasagerilor 
si insotitorilor acestora servicii de parcare de tip „short term-long term”. Dupa realizarea depozitului 
de carburanti prevazut in proiectul de modernizare a aeroportului, faza I, aeroportul va oferi servicii 
de alimentare cu combustibili a aeronavelor care vor solicita realimentare pe aeroportul Iasi. 
Mentionam ca aeroportul nu este deservit in prezent de nicio linie a retelei de transport public local, 

RATP.  

Aeroportul Suceava (Stefan cel Mare) este situat pe teritoriul comunei Salcea, la aproximativ 15 km 
est de Suceava si 40 km de Botosani, accesul fiind asigurat prin drumul national DN29 - este destinat in 
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prezent traficului intern de pasageri cu avioane scurt curier. Primele curse aeriene au operat pe 
Aeroportul Suceava in 1960, iar din anul 1963 beneficiaza de o pista betonata(1.800 m x 30 m), 
dispozitiv luminos de apropiere si platforma de imbarcare – debarcare (127 m x 72 m). 
Pe aeroport este posibila aterizarea–decolarea aeronavelor de tip scurt curier si mediu curier in conditii 
optime, cu baremul minim de vizibilitate de 1200 metri, iar cel de plafon de 60 metri. Aerogara 
aeroportului a fost construita in anul 1982, avand o capacitate de 250 de pasageri pe ora si este 
compartimentata pe fluxuri de plecari, sosiri, atat pentru pasagerii din traficul intern cat si pentru cel 
extern.  
 
In prezent, singura cursa regulata este cea asigurata de compania TAROM pe relatia Suceava – 

Bucuresti. 

Statistici de trafic pentru Aeroportul Suceava - trafic pasageri, 2007 - 2011 (intrari-iesiri) 

An Pasageri 
Variatie fata de anul anterior, 

% 

2008 23456 - 

2009 33138 41,2% 

2010 34006 2,6% 

2011 27182 -20,0% 

2012 25191 -7,3% 

Sursa: „Transportul aeroportuar de pasageri si marfuri” - INS 

Din datele prezentate se observa cresteri anuale ale traficului de pasageri in perioada 2007-2010, 

urmata de descresteri in 2011-2012,  pana la 25.191 pasageri.  

In octombrie 2011 s-a semnat contractul de finantare al proiectului "Modernizare suprafata de miscare 
si balizaj, turn de control si amenajarea terenului in vederea amplasarii sistemului de navigatie tip ILS 
la Aeroportul 'Stefan Cel Mare” Suceava in valoare de 39.553.421 euro (POS Transport).  
Conform estimarilor facute, traficul pe acest aeroport va creste de la 27.000 la 125.000 pasageri/an. 
Scopul proiectului mentionat este modernizarea aeroportului "Stefan cel Mare" Suceava prin marirea 

pistei, modernizarea cailor de rulare, a platformei de imbarcare si construirea unui turn de control.  

5.2 Reteaua de gaze naturale, energia termica si eficienta energetica 
 
Reteaua si volumul gazelor naturale distribuite in regiune 

  
Sistemul de distributie a gazelor naturale in Regiunea Nord-Est poate fi analizat prin prisma urmatorilor 
indicatori: localitatile conectate, lungimea retelei si volumul dixtribuit. 
 

Reteaua si volumul de gaze naturale distribuit, 2011 

Judet 

Localitati conectate 
Lungime 

retea simpla 
(km) 

Volum gaze naturale 
distribuite 

Total 
Din care  
municipii si 

orase 
(mii m3) 

din care 
uz casnic 

Bacau 23 8 869,4 201718 84504 

Botosani 6 3 229,9 51194 29434 

Iasi 23 5 866,9 292077 97713 

Neamt 16 4 462,1 127334 53299 

Suceava 11 7 470,7 85566 41417 

Vaslui 10 4 270,2 56565 35720 

http://ro.wikipedia.org/wiki/2008
http://ro.wikipedia.org/wiki/2009
http://ro.wikipedia.org/wiki/2010
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Judet 

Localitati conectate 
Lungime 

retea simpla 
(km) 

Volum gaze naturale 
distribuite 

Total 
Din care  
municipii si 

orase 
(mii m3) 

din care 
uz casnic 

Regiune NE 89 31 3169,2 814454 342087 

Romania 876 241 35680,7 10269684 2962772 

Sursa: Baza de date TEMPO al INS  

 
Reteaua de distributie a gazului metan are la nivel regional o lungime totala de 3.169,2 km, 
reprezentand 8,8% din lungimea totala din Romania. In mediul urban se afla trei sferturi din lungimea 
totala, totalizand 2.298,2 km.   
 
Volumul total (regional) de gaze naturale distribuite reprezinta doar 7,93% din totalul national, ceea ce 
reflecta o intensitate mai redusa a activitatii industriale in regiune fata de alte regiuni ale Romaniei. 
Consumul casnic reprezinta 11,54% din valoarea inregistrata la nivelul tarii – o medie redusa comparativ 
cu ponderea pe care o are populatia regiunii o are in total nivel national. Doar 31 dintre municipiile si 
orasele regiunii sunt conectate la sisteme de distributie a gazelor naturale, iar cea mai mare parte a 
comunelor si satelor nu au acces la retea.  
 
Din cele 15 localitati urbane din regiune care, (date 2011 - Institutul National de Statistica), nu 
dispuneau de retea de furnizare a gazelor, 2 sunt de rang II: municipiile Campulung Moldovenesc si 
Vatra Dornei din judetul Suceava, iar 13 de rang III: orasele Darabani (judetul Botosani), 
Flamanzi(judetul Botosani), Saveni (judetul Botosani), Stefanesti (judetul Botosani), Roznov (judetul 
Neamt), Brosteni (judetul Suceava), Cajvana (judetul Suceava), Dolhasca (judetul Suceava), Liteni 
(judetul Suceava), Milisauti (judetul Suceava), Vicovu de Sus (judetul Suceava) si Murgeni (judetul 
Vaslui). 
 
Numarul de localitati conectate la reteaua de gaz metan a crescut usor in perioada 2006-2011 (cu 
8,53%) fata de 13,17% crestere la nivel national). In mediul rural s-au inregistrat rate de cresteri mai 
mari, fata cu mediul urban (13,72% in regiunea Nord-Est). 
 
Raportat la efectivul populatiei, consumul mediu de gaz pentru uz casnic, s-a cifrat la 220,55 
mc/locuitor in mediul urban. Cele mai ridicate valori ale consumului mediu de gaz pentru uz casnic per 
persoana se inregistreaza in municipii. La nivelul anului 2011, cel mai ridicat consum s-a inregistrat in 
municipiul Onesti (287,89 mc/pers.), urmat de Moinesti (284,75mc/pers.), Roman (283,01 mc/pers), 
Bacau (264,25 mc/pers.) si Falticeni (258,78 mc/pers.). Cele mai scazute consumuri de gaz pentru uz 
casnic per persoana s-au inregistrat in orasele Negresti (11,48 mc/pers.), Darmanesti (53,69 mc/pers.) 
si Siret (63,37 mc/pers.).  
 
Pana la finalizarea perioadei actuale de programare vor fi implementate proiectele majore cofinantate 
din fonduri europene ce vizeaza reabilitarea si/sau modernizarea retelelor de gaz metan. Un proiect 
major de investitii la nivel transfrontalier prin Programul Operaţional Comun „România – Ucraina – 
Republica Moldova 2007-2013” este Interconectarea conductei de gaz între Sistemul de Distribuţie a 
Gazelor Naturale din România şi Sistemul de Distribuţie a Gazelor Naturale din Republica Moldova pe 
direcţia Iaşi (România) – Ungheni (Republica Moldova). Proiectul este implementat de catre Agenţia 
Naţională pentru Resurse Minerale din România in parteneriat  cu Ministerul Economiei din Republica 
Moldova și urmăreşte asigurarea unui nivel superior de securitate energetică pentru Republica Moldova 
şi partea estică a României, prin diversificarea surselor de alimentare cu gaz. 
 
Beneficiarii finali ai acestui proiect sunt agenții economici, consumatorii casnici, furnizorii de servicii 
sociale esențiale (precum asistența medicală sau îngrijirea copiilor), frunizorii de activități educative 
sau alte servicii sociale și de caritate. 
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Bugetul total al proiectului este de 26,49 milioane euro, din care 7 milioane euro (26.42%) reprezintă 
contribuţia financiară a Uniunii Europene, prin Programul Operațional Comun „România-Ucraina-
Republica Moldova 2007-2013”, finanţat prin Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat. 
Implementarea proiectului a inceput in august 2013 si va avea o durata de 17 luni. 
 
 
Servicii de furnizare a energiei termice, eficienta energetica 
 
In ceea ce priveste producerea si furnizarea energiei termice, sistemele de producere si distributie a 
energiei termice au fost gandite sa deserveasca un oras intreg - datorita pierderilor mari din retea un 
asemenea sistem s-a dovedit ca nu a fost nici eficient, nici rentabil, ceea ce a creat mari nemultumiri 
in randul beneficiarilor, mai ales in timpul sezonul de iarna.  
 
In acest context, populatia care dispune de veniturile necesare a recurs la solutii alternative - 
instalarea de centrale termice de apartament. In unele localitati urbane, administratia publica locala a 
realizat investitii ce au vizat instalarea de centrale de termice de cartier sau de bloc si inlocuirea 
instalatiilor vechi de furnizare a incalzirii cu altele noi, mai performante din punct de vedere tehnic, 
care sa reduca cat mai mult posibil costurile de furnizare a agentului termic catre beneficiari.  
 
Reteaua si energia termica distribuita,  2011 

Judet 

Localitati conectate Evolutie 
localitati 
conectate 
2011/2006 

Energia termica 
distribuita, Gcal. 

Evolutie 
total 

energie 
termica,  

2011/2006 
Total 

Din care  
municipii si 

orase 
Total 

Pt. uz 
casnic 

Bacau 2 2 -33.33% 167053 137277 -46.84% 

Botosani 1 1 -50% 70519 66115 -49.03% 

Iasi 2 2 -33.33% 350328 305182 -39.96% 

Neamt 2 1 -60% 39176 38280 -66.62% 

Suceava 5 5 0% 246190 214093 -21.38% 

Vaslui 3 3 -25% 7827 7741 -82.77% 

Regiune NE 15 14 -31.81% 881093 768688 -41.73% 

Romania 99 93 -30.28% 12341232 10448167 -25.45% 

Sursa: Baza de date TEMPO al INS 
 
La nivelul anului 2011, doar 15 localitati din Regiunea Nord-Est mai aveau sisteme de producere si 
distributie a energiei termice respectiv in Bacau, Onesti, municipiul Botosani, Iasi, Pascani, Piatra 
Neamt, Tasca, Suceava, Radauti, Vatra Dornei, Gura Humorului, Siret, municipiul Vaslui, Barlad si Husi. 
 
In timp, datorita fenomenului general de debransare a populatiei de la sistemul centralizat de energie 
termica, cantitatea produsa si livrata de energie termica a scazut vertiginos, astfel incat la nivelul 
anului 2011 cele mai importante cantitati produse (consumate) au avut loc in municipiul Iasi (305.182 
Gcal), Suceava (214.093 Gcal) si Bacau (137.277 Gcal).   
 
Debransarea de la sistemul centralizat a avut loc datorita tarifelor ridicate si in crestere percepute(ce 
acopereau si cota substantiala de pierderi din sistem), dificultatilor financiare cu care se confruntau 
furnizorii (acumularea de datorii, scaderea incasarilor) ce determinau adeseori sistarea furnizarii 
agentului termic. 
 
Pana la finalizarea perioadei actuale de programare vor fi implementate proiectele majore cofinantate 
din Fondul de Coeziune ce vizeaza reabilitarea si/sau modernizarea sistemelor de termoficare 
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municipale in vederea conformarii la standardele de mediu(reducerea emisiilor) in municipiile Iasi, 
Bacau si Botosani.  
 
Din datele calitative culese in perioada octombrie 2011 – iulie 2012,in intalnirile de lucru desfasurate de 
catre reprezentantii ADR Nord-Est cu reprezentanti din cele 46 localitati urbane si cele 6 consilii 
judetene rezulta ca mare parte din gospodariile debransate au apelat la solutii individuale de genul 
centralelor termice proprii pe gaz metan sau pe lemne, sobe pe lemne. Elemente suplimentare au fost 
furnizate in sectiunea anterioara. 
 
Totodata, s-a desprins concluzia(nevoia) ca cea mai mare parte a blocurilor de locuinte si a institutiilor 
publice necesita sa fie inscrise intr-un program ce sa vizeze reabilitarea termica a acestora. In 
localitatile urbane foarte putine locuinte au beneficiat de lucrari de reabilitare(sub 5% din numarul 
total) – practic cele construite dupa anul 2000 si cele care au fost reabilitate prin Programul National de 
reabiltare termica a locuintelor in perioada 2008-2010.  
 
In plus, o parte dintre proprietari au ales sa deruleze individual lucrari de reabilitare termica ceea ce a 
condus la folosirea de solutii tehnice diferite chiar la nivelul aceluiasi bloc, inclusiv folosirea de palete 
cromatice.  
 
Prin urmare derularea in viitor a acestui tip de investitii va permite pe langa cresterea eficientei 
energetice si la cresterea gradului de atractivitate al oraselor din regiune.      
 
5.3 Infrastructura de telecomunicatii 
 
Conform Raportului de cercetare realizat in anul 2010 de catre firma GALLUP pentru Autoritatea 
Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, se desprind urmatoarele concluzii 

pentru Regiunea Nord-Est. 

 Piata serviciilor de telefonie fixa 

Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie fixa prin linie de acces la nivel de gospodarie este de 
numai 54% cu 23 de puncte procentuale mai putin fata de Regiunea Bucuresti-Ilfov. Principalii furnizori 

de servicii de telefonie fixa sunt: Romtelecom(77%), RDS&RCS(22%) si UPC(3%). 

 Piata serviciilor de telefonie mobila 

Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobila la nivel de gospodarie este de 82%, cu 12 puncte 
procentuale mai putin fata de Bucuresti-Ilfov. Dintre detinatorii de cartele SIM, numai 33% au 
abonamente(cel mai mic procent dintre toate regiunile), 55% au cartele preplatite iar 12% ambele 
tipuri de servicii. Dintre abonati, cei mai multi au servicii furnizate de Orange si Vodafone. Totodata, 

92% dintre firmele si institutille care activeaza in Regiune folosesc servicii de telefonie mobila. 

 Piata serviciilor de retransmisie a programelor TV 

In 89% din numarul total al gospodariilor se folosesc servicii de retransmisie a programelor TV pe baza 

de abonament, in 6% fara abonament, iar in 5% dintre gospodarii nu se utilizeaza serviciile TV. 

Principalele suporturi pentru receptia semnalului TV sunt prin cablu 55%(cel mai mic procent dintre 
toate regiunile), prin antena de satelit cu abonament 44%(cel mai mare procent dintre toate regiunile) 
si 2% cu antena terestra. Pentru receptia tip CATV principalii furnizori la care sunt abonate gospodariile 
sunt RDS cu 31% si UPC cu 23%, in timp ce pentru receptia cu antena de satelit domina Romtelecom si 

RDS cu cate 46%. 

Totodata, 12% din numarul total national de utilizatori ai televiziunii prin cablu si 21% din cei cu 
platforme de receptie prin satelit sunt concentrati in Regiunea Nord-Est. Mai mult, conform 
rezultatelor raportului 53% dintre posesorii de televizoare au precizat ca televizoarele detinute au 
capabilitatile tehnice necesare pentru receptia canalelor digitale(cea mai mare pondere dintre toate 

regiunile). 
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 Piata serviciilor de acces la internet 

Dotarea gospodariilor din Regiunea Nord-Est cu calculatoare(PC-uri) este deficitara – doar 36% dintre 
acestea detin un calculator, 5% un laptop, iar 5% si PC si laptop. Practic 54% dintre gospodari nu au 
niciun calculator – procent dublu fata de regiunea Bucuresti-Ilfov. Totodata, cele mai multe gospodarii 

fara calculatoare sunt amplasate in mediul rural. 

Gradul de penetrare a serviciilor de internet la nivel de gospodarie este de numai 36% - 32% au acces la 
internet fix, 2% acces la internet mobil, 2% acces si la internet fix si internet mobil. Practic 64% dintre 

gospodarii nu au acces la internet. 

In Regiunea Nord-Est, 42% din populatia cu varsta mai mare de 18 ani a utilizat internetul in ultimele 
trei luni, 6% a utilizat internetul cu mai mult de trei luni in urma, iar 50% nu a utilizat niciodata 
internetul. Totodata, 15% din totalul populatiei Romaniei care a accesat internetul provine din 
Regiunea Nord-Est. Principalul motiv al celor care nu au utilizat niciodata internetul il constituie lipsa 

nevoii folosirii acestor servicii (persoane cu acces la internet). 

In privinta utilizarii serviciilor e-commerce, in 2012, 24,8% din total persoane in varsta de 16-74 ani 
care au utilizat vreodata internetul din Regiunea Nord-Est au comandat/cumparat bunuri pe internet, 
procentul, practic dublandu-se fata de anul 2008. Un procent important (49,7%) din aceste persoane au 
comandat imbracaminte, produse sportive, 48,3% carti, reviste, ziare, iar 44,4% au facut aranjamente 

de calatorie si/sau cazare. 

Dintre cei care au utilizat internetul, dupa locatia de acces cea mai mare pondere este la domiciliu cu 
34%, locul de munca/unitatea scolara cu 12%, la cunostinte/prieteni cu 8% si internet cafe cu 3%. 
Majoritatea utilizatorilor de acasa sau de la locul de munca/unitate scolara folosesc internetul cel 
putin odata pe saptamana. 

In privinta persoanelor care au folosit dispozitive portabile pentru accesarea internetului in afara casei 
sau a locului de munca, se constata ca, in 2012, regiunea Nord-Est ocupa locuri fruntase intr-un 
clasament national: 14,8% din total persoane care au utilizat laptop, notebook sau netbook se regasesc 
in Regiunea Nord-Est (locul 3, dupa Bucuresti-Ilfov si Sud-Est), 22,9% dintre persoanele care au utilizat 
tablete cu touch-screen sunt in RNE (primul loc pe tara), 18,5% dintre persoanele care au utilizat 
smartphone sunt in RNE (al doilea loc dupa Bucuresti – Ilfov) si 20,2% dintre persoanele care au utilizat 
alte dispozitive portabile (ex. PDA, e-book reader, etc) sunt localizate in RNE (locul al doilea dupa Sud-

Est, la egalitate cu Bucuresti-Ilfov).   

Principalii furnizori de internet sunt cele trei firme care furnizeaza si servicii de telefonie fixa si 
televiziune, respectiv RDS&RCS, Romtelecom si UPC. De remarcat ca in mediul urban cea mai mare 
parte a gospodariilor au acces la internet prin DSL, conexiune prin fibra optica pana in 

casa(FTTH/FTTB, respectiv prin cablu coaxial (FTP/UTP). 

Utilizatorii au folosit in principal internetul pentru a transmite/primi mesaje, informare si cautarea de 
informatii, descarcarea de fisiere audio-video si programe, conversatii pe internet(chat), transfer de 
fisiere si mai putin pentru cumparaturi pe internet(e-commerce), tranzactii bancare(internet banking), 

interactionarea cu servicii publice(plata de taxe si impozite).  

La nivelul companiilor si institutiilor care activeaza in Regiunea Nord-Est, gradul de penetrare al 
serviciilor de internet este de 90%(cel mai redus procent dintre toate regiunile) – acces asigurat prin 

internet fix si/sau mobil.  

5.4 Infrastructura educationala 
 
Factorul esential in dezvoltarea unei economii nationale, respectiv regionale este reprezentat intr-o 
foarte mare masura de capitalul uman. Desi este dificil de cuantificat si reprezinta in sine un concept 
controversat, capitalul uman ar putea sa includa resursele umane cu un anumit nivel de educatie. 
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Numarul unitatilor de educatie din regiune detine 16,08% din numarul total al unitatilor de invatamant 
existente la nivel national, iar populatia scolara reprezinta 17,95% din totalul populatiei scolare la nivel 
national (2011). Acest aspect exprima corelarea cu faptul ca regiunea detine cea mai mare populatie si 
suprafata dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei. 
 
Situatia comparativa a numarului de unitati de educatie pe tipuri de unitati - 2011  

Unitate 
teritoriala 

Gradinite 
Scoli din inv. 

primar si 
gimnazial 

Licee 
Scoli din 

inv. 
postliceal 

Institutii de 
inv. superior 

Nord - Est 156                                                                                                                                                                                                                                                                   710 260 17 15 

Romania 1367 4022 1615 86 108 

      Sursa: Aplicatia TEMPO  INS 

 
Astfel, in regiune functioneaza 16% din numarul total de licee din Romania si 17,65% din cel al scolilor 
generale. Totodata, desi in regiune se afla 18,39% din populatia prescolara a Romaniei numarul 
gradinitelor existente reprezinta doar 11,41% din totalul national. 
 
La nivelul judetelor se observa ca in 2011, 25% din total unitati scolare erau localizate in judetul Iasi, 
iar cel mai mic procent (12%) in judetul Botosani. Daca luam in considerare si repartizarea populatiei 
scolare pe judete constatam ca exista un echilibru relativ intre populatia scolara si numarul de unitati 
scolare pe judete.  
 
In Regiunea Nord Est sunt acreditate 7 universitati publice si 4 universitati private. Lista de institutii de 
invatamant superior de stat, publicata de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului 
cuprinde:  

 Universitatea tehnica „Gh. Asachi" din Iasi; 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi; 

 Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa" din Iasi;  

 Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad" din Iasi; 

 Universitatea de Arte „George Enescu" din Iasi; 

 Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau; 

 Universitatea „Stefan cel Mare" din Suceava.  
 
Institutiile de invatamant superior particular acreditate, din Regiunea Nord-Est, sunt:  

 Universitatea „George Bacovia" din Bacau; 

 Universitatea „Mihail Kogalniceanu" din Iasi; 

 Universitatea "Petre Andrei" din Iasi; 

 Universitatea "Apollonia" din Iasi.  
 

http://www.univagro-iasi.ro/
http://www.univagro-iasi.ro/
http://www.umfiasi.ro/
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Sursa: prelucrari aplicatia TEMPO INS 

 
Regiunea Nord-Est cuprinde toate formele de invatamant. In anul scolar 2011-2012 numarul elevilor 
inscrisi in invatamantul preuniversitar fiind de 620.013 elevi (16,7% din populatia totala a regiunii), iar 
in invatamantul superior, in cele trei centre universitare isi desfasurau studiile 66.356 studenti.  
 
 Unitati scolare si populatia scolara pe niveluri de educatie si medii, Regiunea Nord-Est, 2011 

Niveluri de educatie 
Unitati scolare Populatie scolara 

Urban Rural Urban Rural 

Total 564 595 399915 286454 

Invatamant prescolar 142 14 54440 69480 

Invatamant preuniversitar 407 581 279119 216974 

Invatamant primar (inclusiv invatamant 
special) 

3 -  58876 100807 

Invatamant gimnazial (inclusiv 
invatamant special) 

195 512 63233 100423 

Invatamant primar si gimnazial 185 512 118958 201230 

Invatamantul primar 3  57689 100807 

Invatamant gimnazial 182 512 61269 100423 

Invatamant primar si gimnazial special 13 -  3151 -  

Invatamant gimnazial special 13 -  1964 -  

Invatamant liceal 191 69 142537 14927 

Invatamant profesional 1 -  1719 513 

Invatamant postliceal 17 -  12754 304 

Invatamant superior 15 -  66356 -  

Sursa: Aplicatia TEMPO INS 

 
Urmarind distributia pe medii de rezidenta a unitatilor scolare, respectiv a populatiei scolare se 
constata ca desi in mediul rural se afla  56% din populatia prescolara a regiunii numarul de gradinite 
reprezinta doar 8,9% din total. 
Daca ne referim insa la forma de proprietate a infrastructurii educationale la nivelul regiunii, putem 
spune ca invatamantul privat este foarte putin dezvoltat, mai ales la nivel preuniversitar.  

18%

11%

25%14%

19%

13%

Repartizarea unitatilor scolare pe 
judete, 2011

Bacau Botosani Iasi

Neamt Suceava Vaslui
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20%
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Numar unitati scolare pe forme de proprietate, 2011 

Unitati teritoriale 

Total unitati 
scolare 

Unitati scolare 
din invatamantul 

preuniversitar 

Institutii de 
invatamant 

superior 

Total Privat Total Privat Total Privat 

Romania 7204 475 7096 424 108 51 

Regiunea NORD-EST 1159 89 1144 81 15 8 

Bacau 206 15 204 14 2 1 

Botosani 127 6 127 6  -  - 

Iasi 292 35 281 29 11 6 

Neamt 157 16 156 15 1 1 

Suceava 225 15 224 15 1  - 

Vaslui 152 2 152 2 -  -  

Sursa: Aplicatia TEMPO al INS 
 

Se observa ca unitatile scolare private reprezinta 6,6% din total unitati scolare la nivel national si 7,6% 
la nivel regional. In cazul institutiilor de invatamant superior, in plan national 47,2% sunt in proprietate 
privata, pe cand in regiune acest procent are valoare de 53,3%. In ceea ce priveste repartizarea pe 
judete, Iasi si Neamt detin cele mai mari procente ale unitatilor de invatamant in proprietate privata 
(12%, respectiv 10,1%), la polul opus fiind judetele Vaslui si Botosani cu 1,3%, respectiv 4,7% unitati de 
invatamant private in total numar unitati de invatamant. 
 
Din datele prezentate se constata ca in toate judetele regiunii populatia prescolara a fost relativ 
constanta in intervalul de timp analizat. In invatamantul preuniversitar se inregistreaza o scadere a 
populatiei scolare cu ponderi cuprinse intre 4-15% in toate judetele regiunii. Urmarind evolutia pe cele 
doua paliere: primar-gimnazial, respectiv liceal se constata ca aceasta scadere provine doar din 
reducerea severa a numarului de elevi din invatamantul primar-gimnazial. Astfel, cele mai mari 
reduceri de efective au loc in judetele Bacau si Neamt cu cate 15-16%. 
 
In invatamantul liceal se constata o crestere in toate judetele, cele mai mari consemnandu-se in 
Suceava cu 40%, Botosani cu 35% si Vaslui cu 28%. 
La nivelul invatamantului superior, numarul de studenti a scazut cu 16,8% in perioada 2006-2011. 
Tinand cont ca in aceasta perioada rata de promovabilitate a bacalaureatului a fost in general relativ 
constanta si ridicata (exceptand anul 2011), putem sa consideram drept cauza a scaderii influenta 
negativa a efectelor crizei economice si financiare – o parte dintre absolventii de liceu, respectiv 
dintre studenti nu si-au putut permite(financiar) sa urmeze(continue) studiile unei institutii de 
invatamant superior.  
Totodata, in regiune, numarul total al studentilor inscrisi (nivel 2011) reprezinta doar 12,3% din 
numarul total la nivel national. 
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Situatia abandonului scolar pe niveluri de invatamant 

 
Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei, INS, 2011 si 2012 

 
Rata abandonului scolar are niveluri reduse pentru invatamantul primar, gimnazial si liceal, nivelurile 
inregistrate in ultimii cinci ani scolari fiind usor inferioare fata de nivelul national. Singurele forme de 
invatamant unde rata abandonului scolar are valori mari sunt invatamant profesional si cel postliceal. 
Daca in ultimii doi ani scolari s-a renuntat la organizarea invatamantului profesional in scolile de arte si 
meserii(adoptandu-se filiera tehnologica pentru licee) exista in prezent semnale care conduc la ideea 
ca se va reveni in viitor la forma de invatamant mentionata. 
La nivel judetean cele mai mari nivele pentru rata abandonului scolar in invatamantul profesional s-au 
inregistrat in judetele Bacau (11,6%) si Botosani (9,8%) in anul scolar 2009-2010. Totodata in anul scolar 
2010-2011 se constata cresterea alarmanta a abandonului scolar in invatamantul profesional, rata 
abandonului la nivel regional practic, dublandu-se. 
 
Din evidentele inspectoratelor scolare judetene rezulta ca principalii factori care conduc la abandonul 
scolar sunt: 

 Lipsa unui model educational oferit in familie; 

 Plecarea unuia sau ai ambilor parinti in strainatate si incredintarea copiilor in grija unor 
persoane lipsite de autoritate; 

 Lipsa veniturilor ce determina pe de o parte imposibilitatea asigurarii mijloacelor necesare 
pentru urmarea scolii, iar pe de alta parte „orientarea ” scolarilor catre activitatile economice 
ale familiilor(situatie specifica comunitatilor din zonele rurale unde se practica o economie de 
subzistenta, pentru copii cu varsta de 12-13 ani). 

 Insuficienta consiliere asigurata de catre scoala. 
 
In regiune, abandonul scolar se inregistreaza si in comunitatile urbane  in care exista concentrata o 
pondere importanta a populatiei de etnie roma (situatie prezentata in detaliu la sectiunea dedicata 
grupurilor defavorizate). Autoritatile locale au venit adeseori in sprijinul acestora prin organizarea si 
derularea de programe tip „Scoala dupa scoala”. 

 
Pe baza datelor existente in aplicatia statistica TEMPO - INS s-a calculat pentru fiecare nivel 
educational (prescolar, primar-gimnazial, liceal), la nivel de localitate,  numarul de elevi inscrisi ce 
revin per cadru didactic, pentru anul 2011.  
Astfel, in invatamantul prescolar, numarul minim si maxim de copii per educator, pe fiecare judet si pe 
medii de rezidenta(urban/rural) se prezinta dupa cum urmeaza: Bacau (15-23/15-27), Botosani (16-
24/16-31), Iasi (17-22/11-31), Neamt (16-22/13-30), Suceava (13-26/13-43) si Vaslui (15-22/17-30).  
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Tinand cont ca situatia optima la nivel prescolar presupune existenta a doi educatori la 30 de copii 
rezulta din datele prezentate ca in putine localitati din regiune este indeplinit acest criteriu. Practic 
aproape toate localitatile din mediul rural se confrunta cu un numar insuficient de educatori. 
 
In invatamantul primar-gimnazial, din calculele facute rezulta urmatoarea situatie pentru numarul de 
elevi inscrisi ce revin per cadru didactic: Bacau (10-17/9-34), Botosani (10-53 cu maxim in localitatea 
Bucecea/8-41),  Iasi (11-18/8-20), Neamt (13-18/7-21), Suceava (11-39 cu maxim in localitatea 
Brosteni/8-50), Vaslui (12-18/9-19). Din aceasta situatie se observa ca in localitatile urbane exista un 
relativ echilibru. In schimb, in mediul rural sunt pe de o parte localitati care se confrunta cu o lipsa 
acuta de cadre didactice, iar pe de alta parte altele care au numar foarte mic de elevi per cadru 
didactic. 
In invatamantul liceal situatia numarului de elevi care revin la un cadru didactic este urmatoarea: 
Bacau (11-20/4-23), Botosani (10-20/6-38), Iasi (13-18/9-46), Neamt (12-18/5-38), Suceava (7-25/11-
24), Vaslui (14-24/11-19). Si in acest caz,  localitatile din mediul rural se confrunta cu acelasi tip de 
probleme mentionat la invatamantul primar si gimnazial. 

 
O parte a infrastructurii educationale se confrunta in continuare cu o serie de probleme dintre care 
cele mai importante sunt: lipsa unor spatii adecvate procesului de instruire, lipsa unor dotari care sa 
tina pasul cu nevoile mereu in schimbare ale pietei fortei de munca, lipsa de cooperare cu unitatile 
economice si, ceea ce este foarte important, necorelarea in multe unitati de invatamant a procesului 
de instruire cu cerintele pietei fortei de munca.  
 
Incepand cu anii `90 s-a inregistrat o crestere a cererii pentru profilele economic, medico-farmaceutic,  
juridic, in timp ce invatamantul profesional si tehnic a cunoscut o scadere la fel ca toata industria 
romaneasca. Dupa anul 2000 au fost introduse noi meserii sau forme de specializare in domenii precum 
tehnologia informatiilor, inginerie biochimica, ingineria mediului, agromontanologie, turism, marketing 
si management, inginerie civila etc. cu posibilitatea ca unele profile sa fie studiate intr-o limba 
internationala de larga circulatie (engleza sau franceza).  
 
Desi regiunea dispune de un personal cu o buna experienta in formarea si instruirea resurselor umane si 
pe de alta parte de un bun potential in ceea ce priveste numarul de persoane inscrise in diverse forme 
de invatamant, o problema severa este migratia tinerilor absolventi catre alte centre universitare/zone 
metropolitane (Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca) sau in alte State Membre. Principalul motiv il 
constituie oferta extrem de redusa de locuri de munca pentru absolventii de studii superioare. Din 
discutiile avute cu reprezentantii administratiei publice locale (vizite pe teren pentru identificarea 
nevoilor si oportunitatilor) rezulta ca toate orasele mici si mijlocii ale regiunii se confrunta cu un 
fenomen migratoriu al absolventilor de studii superioare – ceea ce constituie o reducere a potentialului 
acestora de a se dezvolta pe viitor. Mai mult, unele localitati se confrunta si cu o emigratie a 
absolventilor de studii medii cu calificari in constructii, alimentatie publica, mecanic.  
 
In privinta dotarii cu calculatoare a unitatilor de invatamant se constata o crestere a gradului de 
inzestrare in  perioada 2006-2011. Astfel, la nivelul invatamantului primar si gimnazial numarul 
acestora a crescut cu 140% ajungand la 25.568 in 2011. Totodata la fiecare calculator revin 13 elevi. 
In invatamantul liceal numarul calculatoarelor a crescut cu 51,5% ajungand la 16.467 bucati in 2011 – 
ceea ce presupune un raport de 9,5 elevi per calculator. In invatamantul superior a avut loc o crestere 
cu 43,7% a numarului de PC-uri ajungand la 10.153 unitati – asigurand un raport de  6,5 studenti per 
calculator.  
 
In anul 2011, la nivelul regiunii Nord-Est erau 2.093 biblioteci, in scadere cu 2% fata de anul precedent  
- aproximativ 70% din total il reprezinta bibliotecile scolare. 
Cele mai multe biblioteci sunt localizate la nivelul celor trei centre universitare, corelat atat cu  
populatia acestor judete, dar mai ales cu concentrarea studentilor din regiune/alte regiunii in aceste 
centre universitare cu traditie pentru instruire si educatie. 
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Se poate spune ca numarul bibliotecilor din Regiunea Nord–Est este satisfacator, insa adevaratele 
probleme in acest sector sunt ca si in cazul unitatilor de invatamant, starea de degradare a unor 
cladiri, insuficienta sistemelor informatice si a conexiunilor la internet, fondul de carte insuficient. 
 
In perioada octombrie 2011–iulie 2012 au fost desfasurate de catre reprezentantii ADR Nord-Est intalniri 
de lucru la sediile administratiei publice locale din cele 46 localitati urbane si cele 6 consilii judetene. 
Scopul acestor intalniri a urmarit identificarea nevoilor si oportunitatilor de dezvoltare la nivel local si 
judetean. In raport cu datele prezentate si discutiile avute au rezultat urmatoarele nevoi/probleme 

privind infrastructura educationala: 

 Nefinalizarea lucrarilor de investitii demarate in cadrul Programului National de Dezvoltare a 
Infrastructurii: Bucecea – grupul scolar, Podu Iloaiei – grupul scolar, Targu Neamt - gradinita 
program prelungit nr.1,  Vatra Dornei – gradinita, Brosteni – scoala din Cotargasi, Dolhasca – 
gradinita, Vicovu de Sus – grupul scolar Ion Nistor, Husi – campus grupul scolar Cuza Voda; 

 Capacitatea insuficienta a gradinitelor existente(Onesti, Buhusi, Darmanesti, Flamanzi, Roman, 
zona rurala judetului Suceava, Radauti, Brosteni, mun. Vaslui, Negresti; 

 Starea avansata de degradare a unor scoli generale, grupuri scolare, inclusiv a salilor de sport 
aferente (Moinesti – Grupul Scolar Stefan Luchian, Onesti, Buhusi-sc.gen. Bistrita, sc.gen. Orbic, 
Comanesti – sc.gen. din Supan,  Slanic Moldova, Botosani – scoala speciala nr.5,grup scolar Petru 
Rares, sc.gen.10, sc.gen.4, Dorohoi – SAM Ion Pillat, colegiul Grigore Ghica,  Darabani-grupul 
scolar industrial, sc.gen., Stefanesti-sc.gen. Badiuti, Pascani- scoala speciala, sc.gen.nr.3, 
grupul scolar din Busuioc, grupul scolar Miron Costin, Iasi,  Harlau-2 scoli generale, Podu Iloaiei – 
scoala A.I.Cuza, Piatra Neamt-Colegiul National de informatica, Colegiul National Calistrat 
Hogas, Liceul de Arta Victor Brauner, sc. gen.nr.1,5,10 si 11, Roman-Seminarul Sf. Gheorghe, 
sc.gen.nr.3, Targu Neamt-Colegiul National Stefan cel Mare, Colegiul National Ion Creanga, 
scoala generala Humulesti,  Radauti-scoala speciala Sf. Stelian, Colegiul Eudoxiu Hurmuzachi, 
Colegiul Andronic Motrescu, Colegiul tehnic, sc.gen. Habitat, Campulung Moldovenesc - Scoala 
Profesionala Speciala, Gura Humorului – Centrul Scolar de Educatie Incluziva Sf. Andrei, Suceava 
– Centrul Scolar de educatie incluziva, Falticeni – gradinita speciala, Scoala de subofiteri, grupul 
scolar agricol, Vicovu de Sus – Liceul tehnologic special Bivolarie, Campulung Moldovenesc – 
gradinitele, sc.gen. nr. 3 si 4, Colegiul Silvic Bucovina, Vatra Dornei – liceul Ion Luca, Dolhasca – 
scolile generale din satele arondate, grupul scolar Oltea Doamna, Frasin – gradinita, Gura 
Humorului – gradinitele, scolile generale din Boureni si Voronet, Liteni – scoala generala, grupul 
scolar, Salcea- gradinitele, scolile generale Salcea, Plopeni si Prelipca, Solca – grupul scolar de 
turism si alimentatie publica,  Vicouvu de Sus – sc.ge. nr.3, mun. Vaslui – Liceul cu program 
sportiv, Murgeni – grup scolar si scoala generala; 

 Dotare materiala insuficienta pentru atelierele scoala(Buhusi-colegiul tehnic, Darmanesti-grupul 
scolar, Dorohoi, Roman, Campulung Moldovenesc, Cajvana – scoli generale,  Dolhasca – scolile 
generale din satele arondate, Frasin – 2 scoli generale, Gura Humorului - scolile generale din 
Boureni si Voronet, Solca – grupul scolar de turism si alimentatie publica; 

 Lipsa mijloacelor de transport pentru elevii din satele arondate oraselor (Targu Ocna, Dolhasca,  

 Lipsa campusurilor scolare (Targu Ocna)  

 In mediul rural exista scoli renovate care au fost inchise din lipsa de elevi (judetul Bacau); 

 Personal insuficient in invatamantul special(Scoala speciala Maria Montessori, scolile speciale 
din judetul Neamt); 

 Dotari insuficiente pentru cabinetele de terapie din invatamantul special (mun. Bacau, Targu 
Ocna, Comanesti, Onesti,Targu Frumos-Liceul pentru elevi cu deficiente de vedere Moldova), 
scolile speciale din judetul Neamt;   

 Alte probleme; Saveni-doua scoli generale inchise din lipsa de elevi, necesitatea unei scoli 
profesionale in orasul Salcea. 
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Sursa: Aplicatia TEMPO al INS 
 

5.5 Infrastructura de sanatate 
 

Sistemul de ocrotire a sanatatii in regiune este caracterizat de trecerea dificila de la centralism, 
egalitarism si limitarea libertatii de opinii la autonomie locala, privatizare si competitie. Astfel, 
reforma ultimilor ani a incercat sa schimbe fundamental sistemul de sanatate cu scopul de a reconstrui 
unitar cadrul legislativ si organizatoric, de a introduce Asigurarile Sociale de Sanatate si de a 
diversifica mecanismele de generare a resurselor financiare, in acelasi timp cu trecerea centrului de 
greutate al serviciilor de sanatate catre asistenta ambulatorie. 
 
S-a urmarit stimularea privatizarii sub diverse forme, introducerea competitiei intre furnizori, dar si 
descentralizarea sistemului de sanatate, prin cresterea rolului autoritatilor locale, al asociatiilor 
profesionale, al institutiilor finantatoare, al comunitatilor, etc. 
 
Regiunea Nord-Est se situeaza pe al doilea loc (dupa Bucuresti-Ilfov) in privinta numarului de unitati 
sanitare (spitale, policlinici, dispensare medicale, sanatorii TBC), detinand 15,18% din totalul unitatilor 
sanitare la nivel national (2012). Distributia pe judete a unitatilor sanitare este ilustrata in graficul 
urmator.  
 

 
Sursa: Publicatia „Activitatea unitatilor sanitare in 2012” -  INS 
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Distributia pe judete, pe medii de rezidenta si forme de proprietate a principalelor categorii de unitati sanitare, 
2012  

Unitate 
sanitara 

Forma 
de 

propriet
ate 

Bacau Botosani Iasi Neamt Suceava Vaslui RNE 

U R U R U R U R U R U R U R 

Spitale 
Public 7   7   16 1 4 1 9   4   47 2 

Privat 5 1     10 2     1       16 3 

Unitati 
medico-
sociale 

Public     3 3 1 2   1 2 3   2 6 11 

Policlinici 
Public 2       1         

 
    5 3 

Privat                     9   9 0 

Ambulatorii 
Public 9   7   18   3   8   3   48 0 

Privat 5 1     3       1       9 1 

Crese Public 8   1   14   5   2   5   35 0 

Total unitati 
sanitare 

Public 374 208 85 6 244 4 62 15 279 169 193 115 1237 517 

Privat 783 85 392 167 1766 591 876 301 900 219 358 62 5075 1425 

Sursa: Publicatia „Activitatea unitatilor sanitare in 2012” -  INS  
Nota: * U=urban, R=rural 

 
Se observa ca la nivelul regiunii cea mai buna situatie este prezenta in judetul Iasi (detine 31% din 
numarul total de unitati sanitare existente la nivel regional), numarul mare de unitati sanitare si 
diversificate pe diferite specializari (neuro-chirurgie, boli infectioase, urgente, psihiatrie, etc.) fiind 
datorat atat populatiei numeroase din acest judet, cat si faptului ca municipiul Iasi este un centru 
universitar medical de traditie - in care activeaza Facultatea de Medicina si Farmacie, Spitalul 
Universitar si centre de cercetare in acest domeniu. Totodata, pe parcursul anului 2012 in cadrul 
proiectului AMI4Europe (Programul Cadru 7) a fost constituit clusterul in domeniul imagisticii medicale 
IMAGO-MOL Iasi.  
Pe urmatoarele locuri ca numar de unitati se afla judetele Bacau si Suceava, cu cate 18%, respectiv 
19% din numarul total de unitati medicale. 
 
Analizand situatia in functie de mediul de rezidenta, constatam ca la nivelul anului 2012 majoritatea 
spitalelor, ambulatoriilor, policlinicilor si creselor se aflau in mediu urban. In mediul rural sunt 
localizate in special unitatile medico-sociale, cabinetele medicale, farmaciile si puncte farmaceutice 
(in special in proprietate privata).  
 
Ca si in sectiunea dedicata infrastructurii de invatamant, putem aprecia ca in cele mai multe situatii 
infrastructura de sanatate se afla intr-o situatie precara, existand riscul ca unele spitale sa nu mai 
primeasca autorizatie de functionare. In plus, dotarile cu echipamente medicale de specialitate de 
care dispun o parte din spitalele aflate in proprietate publica sunt uzate atat fizic, cat si moral si nu 
mai corespund cerintelor si normativelor actuale.  
 
Repartizarea personalului medical pe judete, pe medii de rezidenta, 2011 

Judet 
Mediu de 
rezidenta 

Personal 
medical 
mediu 

Medici 
Total personal 
medical/10000 

locuitori 

Medici/10000 
locuitori 

Bacau 
Total 3329 1024 61,11 14,38 

Urban 2980 865 119,84 26,96 
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Rural 349 159 12,98 4,06 

Botosani 

Total 2406 592 67,05 13,31 

Urban 2131 485 140,36 26,02 

Rural 275 107 14,78 4,14 

Iasi 

Total 6385 2917 113,26 35,52 

Urban 5867 2711 225,16 71,16 

Rural 518 206 16,44 4,68 

Neamt 

Total 2690 790 62,06 14,09 

Urban 2307 614 138,68 29,15 

Rural 383 176 15,97 5,03 

Suceava 

Total 3318 888 59,33 12,53 

Urban 2852 722 118,06 23,85 

Rural 466 166 15,56 4,09 

Vaslui 

Total 2131 554 59,97 12,37 

Urban 1959 449 129,72 24,19 

Rural 172 105 10,57 4,01 

Regiunea 
Nord-Est 

Total 20259 6765 73,12 18,30 

Urban 18096 5846 150,84 36,83 

Rural 2163 919 14,62 4,36 

Sursa: date si prelucrari pe baza aplicatiei TEMPO - INS  

  
In Regiunea Nord-Est, la nivelul anului 2011 activau in unitatile medicale un numar total de 6.765 
medici reprezentand 12,87% din totalul existent la nivel national si un personal sanitar mediu insumand 
20.259 asistenti reprezentand 16,07% din totalul national. Din totalul medicilor existent la nivel 
regional cei mai multi sunt in judetele Iasi (43,11%) si Bacau (15,13%), iar cei mai putini in judetele 
Botosani (8,75%), respectiv Vaslui (8,18%). Totodata, 31,5% din totalul personalului medical mediu se 
afla in judetul Iasi.    
 
Urmarind distributia pe medii de rezidenta se observa ca atat cea mai mare parte a medicilor, cat si a 
personalului tehnic mediu activeaza in mediu urban – 88,5%. Desi in mediul rural locuieste aproximativ 
57% din populatia regiunii, aceasta este deservita de doar 11,5% din totalul personalului medical. Acest 
fapt presupune ca mare parte din locuitorii din zonele rurale sunt nevoiti sa se deplaseze in localitatile 
urbane limitrofe pentru a beneficia de servicii medicale. 
 
In perioada 2006-2011 numarul total al medicilor a crescut cu 12%, crestere asigurata de toate judetele 
regiunii. In privinta personalului sanitar mediu, acesta a crescut cu doar 1,6% - crestere provenita din 
judetele Iasi, Suceava si Vaslui. 
 
Pe baza indicatorului ce exprima efectivul personalului medical corespondent la 10.000 locuitori  
putem aprecia gradul de acoperire al populatiei cu personal si servicii medicale. La nivel regional la 
fiecare 10.000 locuitori sunt 18 medici si 55 asistenti medicali. In mediul urban raportul este net 
superior fata de cel rural: 36 medici fata de 4 medici la 10.000 locuitori. 
 
La nivel judetean, cea mai buna situatie este in judetul Iasi unde 35 medici, respectiv 78 asistenti 
medicali corespund la 10.000 locuitori. In fapt, situatia trebuie nuantata, intrucat de serviciile 
medicale furnizate de spitalele din acest judet apeleaza adeseori si o parte a locuitorilor din judetele 
invecinate. La polul opus se afla judetul Vaslui respectiv judetul Suceava cu 12 medici si 47 asistenti 
medicali la fiecare 10.000 locuitori. In mediul urban, corelat cu datele anterioare cea mai buna 
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acoperire este in judetul Iasi cu 71, respectiv 154 asistenti la 10.000 locuitori, in timp ce cea mai mica 
acoperire este in judetele Bacau, Botosani, Suceava si Vaslui cu 23-26 medici la 10.000 locuitori. 
In mediul rural, situatia este ingrijoratoare in toate judetele intrucat la fiecare 10.000 locuitori revin 
numai 4-5 medici.     
 
In privinta numarului de paturi in spitale, la sfarsitul anului 2012, Regiunea Nord-Est se situa printre 
primele regiuni din tara cu 15,38% din total national. In perioada 2006-2012 a avut loc o evolutie 
descrescatoare a numarului de paturi in spital – de la 21.638 locuri in 2006 ajungand la 19.907 locuri in 
2012. Scaderea a  avut loc in special la nivelul anului 2011, efect al aplicarii prevederilor Hotararii de 
guvern privind reorganizarea si comasarea spitalelor. 
 

                         Numarul paturilor din spitale si al medicilor, 2012 

UAT 
Paturi in 
spitale 

Medici 

Bacau 3.163 1.049 

Botosani 2.191 578 

Iasi 7.242 3.007 

Neamt 2.259 764 

Suceava 2.950 885 

Vaslui 2.102 569 

Nord-Est 19.907 6.852 

Romania 129.397 53.681 

% RNE/RO 15,38 12,76 
         Sursa:  Publicatia „Activitatea unitatilor sanitare in 2012” -  INS 

 
Judetul Iasi este singurul care a inregistrat o evolutie pozitiva depasind cu mult media pe regiune, 
valorile celor doi indicatori analizati fiind duble, uneori chiar triple fata de alte judete din regiune 
(Vaslui, Botosani). 

 
In perioada octombrie 2011 – iulie 2012 au fost desfasurate de catre reprezentantii ADR Nord-Est 
intalniri de lucru la sediile administratiei publice locale din cele 46 localitati urbane si cele 6 consilii 
judetene. Scopul acestor intalniri a urmarit identificarea nevoilor si oportunitatilor de dezvoltare la 

nivel local si judetean.  

Pentru domeniul medical-sanatate au fost identificate urmatoarele nevoi, dupa cum urmeaza: 

 La Spitalul Judetean Bacau, pavilionul ce gazduieste laboratorul de analize medicale are nevoie 

stringenta de lucrari de reabilitare, retehnologizare si dotare. De asemenea, este nevoie de 

dotare a pavilionului de oncologie si radioterapie si construirea unui buncar de radioterapie. 

Totodata, este necesara eficientizarea sistemului termic prin cogenerare (panouri solare pentru 

apa calda).  

 Spitalul TBC din Bacau necesita investitii pentru reabilitare, modernizare si tehnologizarea 

spatiilor,  mai putin zona de ambulatoriu care este deja reabilitata. 

 Cabinetele medicale scolare din Bacau necesita lucrari de reabilitare, modernizare si dotare 

corespunzatoare. 

 Spitalul Municipal din Onesti a fost partial modernizat, necesitand in continuare lucrari de 

modernizare/reabilitare. Exista un proiect propus pentru imbunatatirea eficientei energetice a 

spitalului prin programul „Casa Verde”, pentru reabilitare termica si introducere de sisteme de 

incalzire care folosesc energie regenerabila (geotermala). 

 La spitalul din Buhusi  sunt necesare lucrari de modernizare si igienizare atat la saloane si 

grupurile sanitare aferente. 
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 In orasul Slanic Moldova nu exista spital si nici ambulatoriu pentru ingrijirea bolnavilor. Unitatea 

medicala cea mai importanta este sanatoriul balnear, care apartine Ministerului Sanatatii. In 

prezent acesta este intr-o stare necorespunzatoare.  

 In judetul Botosani necesita lucrari de reabilitare si dotare Spitalul Municipal Dorohoi, cele 2 

sanatorii de la Guranda si Podriga, unitatea de asistenta medico-sociala Suharau, unitatea de 

asistenta medico-sociala Sulita, sectiile de contagioase, psihiatrie si pediatrie ale Spitalului 

Judetean. In toate unitatile medicale sunt necesare investitii in aparatura medicala. 

 La spitalul de recuperare „Sfantu Gheorghe”, Botosani,  se va moderniza ambulatoriul, fiind  

necesare investitii in reabilitarea, modernizarea si dotarea corespunzatoare a celorlalte sectii  

(recuperare, medicina fizica si balneologie). 

 La Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani este necesara reabilitarea si modernizarea tuturor 

pavilioanelor componente. cat si dotarea cu echipamente de specialitate. 

 Ambulatoriul din Dorohoi are nevoie de modernizare si dotare cu aparatura medicala. 

 Unitatea medico-sociala din Stefanesti necesita lucrari de reabilitare, eventual si extindere 

(prin crearea unor sectii) si dotare cu echipamente de specialitate.  

 Spitalele aflate in subordinea Consiliului Judetean Iasi - Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. 

Parascheva" Iasi, Spitalul Clinic de de Pneumoftiziologie Iasi, Spitalul Clinic de Obstetrica si 

Ginecologie Cuza Voda Iasi, Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Elena Doamna" Iasi, 

Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. N. Oblu" Iasi, Spitalul Clinic de Urgente pentru copii "Sf. Maria" 

Iasi  necesita dotari suplimentare cu echipamente medicale de specialitate. 

 Spitalele municipale din Iasi necesita investitii pentru reabilitare, modernizare cat si asigurarea 

dotarilor. 

 La spitalul municipal din Pascani trebuie realizata o  recompartimentare si dotare cu 

echipamente suplimentare pentru ca acesta sa obtina statutul de spital de urgenta. 

 Spitalul orasenesc  din Harlau este partial modernizat si necesita lucrari de 

consolidare/modernizare si dotare cu echipamente de specialitate. Totodata, s-a subliniat 

nevoia reabilitarii ambulatoriului de specialitate din Harlau. 

 Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt are nevoie de investitii pentru reabilitare, 

modernizare si dotare (nivelele 1,2 si 3). 

 Spitalul de Psihiatrie Roman necesita investitii in reabilitare, modernizare, dotare. 

 Centru medico-social din comuna Ceahlau necesita investitii pentru reabilitare, modernizare, 

dotare, pentru a putea functiona in conditii optime. 

 Spitalul Municipal de Urgenta si Spitalul de Neuropsihiatrie (aflat in patrimoniul Consiliului 

Judetean Neamt) din Roman necesita lucrari de reabilitare, modernizare si dotare cu aparatura 

de specialitate. 

 Spitalul orasenesc Targu Neamt  necesita lucrari de reabilitare la corpul central, modernizari ale 

bucatariei si cantinei. Totodata, este necesara constructia si a unei statii de salvare.   

 Spitalul Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou”, Suceava necesita achizitia de echipamente 

medicale suplimentare pentru a putea furniza servicii  de calitate. 

 Pentru cabinetele medicale (in care isi desfasoara activitatea  medicii de familie ) aflate inca in 

proprietatea Primariei Municipiului Suceava  sunt necesare lucrari de dotare si modernizare. 

 Centrul de primire urgente din cadrul Spitalului Municipal Campulung Moldovenesc necesita 

lucrari de extindere si modernizare. Ambulatoriul integrat spitalului necesita modernizare si 

extindere. 

 Pentru Spitalul de Psihiatrie Campulung Moldovenesc este nevoie de reabilitarea si modernizarea 

cantinei. 
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 La spitalul municipal Radauti  sectia de boli contagioase functioneaza intr-un corp vechi si 

necesita lucrari de reabilitare. 

 Pentru ambulatoriul integrat spitalului  din Gura Humorului sunt necesare lucrari de reabilitare 

si dotare. 

 Unitatea medico-sociala din Vicovu de Sus-Suceava necesita lucrari de reabilitare si 

modernizare. 

 La Spitalul Judetean Vaslui  trebuie reabilitata cantina, spalatoria si  construit un pavilion nou, 

pentru a respecta standardele legale specifice pentru pacienti. 

 La Spitalul de Psihiatrie din Murgeni exista nevoia dotarii spitalului cu echipamente de 

specialitate (pentru sectiile de interne si de pediatrie). 

 
Pentru localitatile unde s-au desfiintat unitati spitalicesti (urmare a H.G. privind inchiderea si 
comasarea spitalelor)  s-au cautat solutii fie pentru a fi transformate in centre de sanatate 
multifunctionale, fie in centre de permanenta. In aceasta situatie se incadreaza Spitalele Orasenesti din 
Darabani, Targu Frumos, Bicaz, Roznov, Solca, Negresti.  
  
Localitati in este necesara infiintarea de centre de recuperare, centre de permanenta sau a unor puncte 
de primiri urgente: Bacau (centre medico-sociale cu specific geriatric), Moinesti, Darmanesti, Slanic 
Moldova, Brosteni, Cajvana, Dolhasca, Salcea.  
 
Localitati in cadrul carora se deruleaza sau se intentioneaza sa se deruleze investitii care vizeaza 
constructia unor noi unitati spitalicesti: 
Bacau 

 15 centre de permanenta pentru servicii medicale si a unei statii de ambulanta 

 ambulatoriu specializat pentru copii 

 Spital cu caracter de spital de urgenta in Bacau  

Piatra Neamt 

 Spital de excelenta (Oncologic) 

Suceava 

 construirea de micro policlinici in cartierele Burdujeni -Sat si Itcani 

Vaslui - primaria intentioneaza  printr-un parteneriat public-privat construirea unui spital municipal care 

sa asigure servicii medicale complementare cu cele asigurate de catre spitalul de urgenta 

 
Una din problemele stringente cu care se confrunta unitatile spitalicesti din Regiunea Nord-Est este 
reprezentata de nevoia acuta de personal medical (medici specialisti, infirmieri, asistenti medicali).  
Totodata, sunt probleme privind situatia statiilor de ambulanta ce deservesc unitatile spitalicesti, 
dotarea acestora, cel mai adesea parcul auto existent neputand asigura interventii in conformitate cu 
normativele existente.  
 
Un aspect pozitiv il constituie interesul reprezentantilor unitatilor spitalicesti privind implementarea 
unui sistem integrat de tip e-sanatate pentru a facilita accesul cetatenilor la servicii de calitate cat si 
prelucrarea si schimbul de informatii medicale(exemple de unitati spitalicesti in cadrul carora s-a 
implementat sau se doreste a fi implementat sistemul mentionat Spitalului de Pneumoftiziologie 
Botosani, Spitalul de Recuperare “Sf. Gheorghe“Botosani, Spitalul Orasenesc Gura Humorului).  
 
Pe POR 2007-2013, axa3, DMI 3.1 sunt in curs de implementare 8 proiecte care includ reabilitari, 
modernizari, dotari, extinderi si/sau echipari a  spitalelor judetene, municipale si orasenesti, cat si a 
ambulatoriilor. Aceste proiecte sunt repartizate in teritoriu astfel: 

- Judetul Bacau - Modernizarea ambulatoriului integrat spitalul municipal de urgenta Moinesti 
- Judetul Botosani – Reabilitarea spitalului judetean de urgenta "MAVROMATI" Botosani si 

modernizarea ambulatoriului integrat spitalului de recuperare "SF. GHEORGHE" Botosani 
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- Judetul Iasi – Reabilitarea ambulatoriului integrat spitalului clinic judetean de urgenta „SF. 
SPIRIDON”, Iasi  

- Judetul Suceava – „Modernizarea si echiparea spitalului judetean de urgenta „SF. IOAN CEL 
NOU”, Suceava, reabilitare, modernizare si schipare ambulatoriu integrat al spitalului orasenesc 
Siret si reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriu integrat al spitalului Radauti 

- Judetul Vaslui – Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui. 
 

 Infrastructura de interventii pentru situatii de urgenta 
 
Totodata, pe acelasi program operational, pe domeniul ce vizeaza imbunatatirea dotarii cu echipamente 
a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta sunt in prezent 2 proiecte aflate in 
implementare, unul in faza de contractare. Acestea au fost depuse de Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara EURONEST din Iasi si vizeaza achizitionarea  de echipamente specifice pentru 
imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta, acordarii asistentei 
medicale de urgenta si a primului ajutor calificat in regiunea nord-est, precum si imbunatatirea dotarii 
cu autospeciale de interventie si salvare de la inaltime a bazelor operationale pentru situatii de urgenta 
in regiunea nord-est. 
 
Aceste proiecte sunt de o importanta deosebita deoarece toate cele 6 judete din Regiunea Nord-Est se 
situeaza sub media vitezei de reactie in situatii de urgenta  la nivel national, inregistrand totodata si 
valori peste medie in ce priveste numarul incendiilor la locuinte (cu exceptia judetului Vaslui). In 
regiune a crescut numarul constructiilor ce au inaltimi peste cele la care este posibila interventia cu 
autoscarile mecanice aflate in dotarea inspectoratelor judetene (peste 30 m), cu un grad ridicat de 
uzura. 
Dintre obiectivele urmarite prin aceste proiecte enumeram: 

 imbunatirea capacitatii de raspuns in situatii de urgenta la nivelul Regiunii Nord-Est, prin 
reducerea timpului de interventie pentru acordarea primului ajutor calificat si pentru 
interventii in situatii de urgenta; 

 imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta, acordarea 
asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor; 

 cresterea gradului de siguranta a populatiei din regiunea Nord-Est si primirea ajutorului de 
urgenta calificat in timp cat mai scurt, prin perfectionarea sistemului de gestionare a riscurilor 
si cresterea eficientei actiunilor de prevenire si interventie pentru limitarea si inlaturarea 
efectelor acestora. 

  
De asemenea, un alt proiect majore de investitii este „Îmbunătățirea capacității de răspuns a Serviciului 
Mobil de Urgență pentru Reanimare și Descarcerare (SMURD) prin intermediul unui sistem comun 
integrat pentru monitorizarea eficientă și combaterea consecințelor dezastrelor, cu privire la populația 
din zona granițelor comune”, finantat prin Programul Operaţional Comun „România – Ucraina – 
Republica Moldova 2007-2013”, avand un impact transfrontalier. 
Proiectul va fi derulat de Ministerul Afacerilor Interne -  Inspectoratul General pentru Situațiile de 
Urgență din România, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu Inspectoratul General de Aviație 
a Ministerului Afacerilor Interne, România și Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova. De 
asemenea, Ministerul Sănătății din România participă ca asociat. Proiectul va conduce la  creșterea 
posibilităților de acțiune în zonele aflate la frontiera dintre România și Republica Moldova, pe o distanță 
de cca 1330 km, acoperind următoarele județe: Iași, Vaslui, Galați, Tulcea, Brăila, și întreg teritoriul 
Republicii Moldova. 
În cadrul proiectului se vor desfășura exerciții comune de natură să îmbunătățească pregătirea 
personalului cu competențe în gestionarea situațiilor de urgență, și va fi analizat cadrul legal specific 
situațiilor de urgență în vederea elaborării unor proceduri comune de notificare, monitorizare și 
intervenție.  
Implementarea proiectului a inceput in martie 2013 si va avea o durata de 2 ani. 
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5.6 Infrastructura de servicii sociale – grupuri defavorizate 

 
Modernizarea sistemului de protectie sociala reprezinta elementul central al politicilor sociale din 
Romania. Prin reformarea si modernizarea sistemului de protectie sociala se doreste crearea unui sistem 
adecvat care sa sprijine toate persoanele incadrate pe piata muncii, precum si persoanele aflate in 
dificultate.  
 
Dat fiind faptul ca pentru urmatoarea perioada de programarea 2014-2020 unul din cele 11 obiective 
tematice pe care se va baza stategia de dezvoltare comunitara Europa 2020 il reprezinta “incluziunea 
sociala si combaterea saraciei” vor continua eforturile pentru implementarea strategiilor de promovare 
a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate, prin incurajarea acestora de a participa activ pe piata 
muncii si in societate. 
 
Astfel, se va acorda o atentie deosebita evitarii crearii dependentei de primirea prestatiilor sociale si se 
va actiona spre incurajarea persoanelor vulnerabile de a-si gasi un loc activ in societate. 
Abordarea strategica privind combaterea excluziunii sociale include orice forma de excluziune, gen, 
varsta, etnie, si se adreseaza cu prioritate spre identificarea celor mai vulnerabile persoane, grupuri, 
comunitati. 
Se urmareste elaborarea unor programe care sa ia in considerare necesitatea atenuarii efectelor sociale 
ale proceselor de restructurare din economie, ale crizei economice actuale  precum si persistenta 
riscului de marginalizare sociala pentru unele categorii de persoane care intampina dificultati in 
ocuparea unui loc de munca. 
 
In perioada octombrie 2011 – iulie 2012 au fost desfasurate de catre reprezentantii ADR Nord-Est 
intalniri de lucru la sediile administratiei publice locale din cele 46 localitati urbane si cele 6 consilii 
judetene. Scopul acestor intalniri a urmarit identificarea nevoilor si oportunitatilor de dezvoltare la 

nivel local si judetean.  

Urmare a demersului realizat sunt prezentate in continuare concluziile desprinse. 

 Grupuri defavorizate 

Populatie de etnie roma 

In judetul Bacau exista o populatie numeroasa de etnie roma, comasata mai ales in zona sudica, pe 
ambele maluri ale raului Siret, cu o concentrare mai mare in localitatile Corbasca, Parava, Buhusi, 
Comanesti, Blagesti (sat Poiana Negustorului). Alte localitati in care se inregistreaza un numar relativ 
mare de persoane de etnie roma sunt municipiul Bacau (1605) comasate in special in Vadu Bistritei, 
Comanesti (1000) si Targu Ocna (100).  
 
In judetul Botosani populatia de etnie roma insuma (conform recensamantul din 2011) 1.284 de 
persoane (1,2% din populatia stabila). In municipiul Botosani populatia roma este concentrata in zone 
relativ centrale ale orasului. In localitati precum Dorohoi, Bucecea, Darabani, Flamanzi desi marimea 
populatiei de etnie roma este nesemnificativa  in raport cu numarul total al locuitorilor,  pentru a 
reduce excluziunea sociala au fost implementate proiecte care au vizat constructia de locuinte sociale  
destinate acestor persoane. Astfel, in orasul Saveni, cu un numar al romilor estimat la 520 
persoane(aprox. 6,5% din populatia totala). Cea mai mare parte din ei locuiesc in spatii puse la 
dispozitie de primarie. In orasul Stefanesti sunt inregistrati 1000 de persoane de etnie roma. 
 
In judetul Iasi, procente de peste 10% ale populatie de etnie roma sunt in zona comunelor Ciohorani 
(10,7%), Dolhesti (22%), Grajduri (10,6%), Lungani (33,9%), Motca (11,9%), Stolniceni Prajescu (19,1%),  
Focuri (15,3%). 
Alte localitati in care se inregistreaza un numar relativ mare de persoane de etnie roma sunt Pascani  
(populatia de etnie roma fiind amplasata in Lunca Pascani, Vatra si Sadoveni), Harlau – aproximativ 10% 
din numarul total, Podu Iloaiei - circa 15% din populatie, Targu Frumos - populatia de etnie roma 
reprezinta aproximativ 8% din total populatie. 
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La nivelul judetului Neamt conform  rezultatelor preliminare ale recensamantului din 2011 s-au 
inregistrat un numar de aproape 6.700 persoane (1,5% din total nivel judetean) de etnie roma. 
Localitati in cadrul carora se inregistreaza un numar  relativ mare de persoane de etnie roma sunt Bicaz 
cu  800 persoane(aprox. 10% din populatia totala) - cea mai mare parte a acestora fiind concentrati in 
cartierul Dodeni, Roznov cu  400 persoane(aprox. 4% din populatia totala), Targu Neamt (sunt necesare 
locuinte sociale). 
 
In judetul Suceava populatia de etnie roma, conform datelor preliminare ale recensamantului din  2011 
insumeaza 11.858 de romi, cei mai multi fiind concentrati in urmatoarele localitati: Oras Dolhasca – 
1257, Comuna Valea Moldovei – 1467, Comuna Patrauti – 992, Municipiul Suceava – 597, Oras Vicovu de 
Sus - 653, comunele Veresti – 544, Voitinel – 517, Oras Salcea – 425, comunele Scheia – 358, Paltinoasa – 
321, Mitocu Dragomirnei – 380, Horodnic de Sus – 330, Dornesti – 239, Cornu Luncii – 229, Sucevita – 235, 
Udesti – 316, Comanesti – 348, Ciprian Porumbescu – 200. 
Alte localitati cu un numar relativ are de persoane de etnie roma(conform rezultatelor intalnirilor lucru) 
sunt Campulung Moldovenesc (estimat 400 de persoane), Falticeni, Radauti - exista o mica comunitate 
de etnie roma concentrata in arealele 1 Mai, Centru, Putnei si Salcamilor, Vatra Dornei- aproximativ 30 
romi concentrati in zona Miristei, Frasin cu o populatia roma de aproximativ 1000 persoane. In Gura 
Humorului populatia roma din localitate este concentrata mai ales in cartierul Obor (25% din total 
populatie etnie roma). 
 
Pe teritoriul judetului Vaslui localitatile in cadrul carora se inregistreaza populatie de etnie roma4 sunt 
municipiul Vaslui - 3% din total populatie (nedeclarati),  majoritatea fiind localizata in cartierul Rediu; 
Husi - populatia de etnie roma detine o pondere redusa in total populatie, fiind estimata la 5-6%; 
Murgeni - populatia de etnie roma detine o pondere semnificativa, estimata la 16%. 
 
Exista un deficit de locuri de munca pentru  cetetanii de etnie roma - in raport cu calificarile si studiile 
pe care le detin. Totodata, este necesara gasirea de cai de comunicare, reciproc avantajoase,  cu 
aceste comunitati  pentru identificarea unor solutii de crestere a gradului de scolarizare a copiilor de 
etnie rroma. In ceea ce priveste protejarea etniilor se fac demersuri pentru crearea unor birouri care sa 
contribuie la  imbunatatirea situatiei romilor  in raport cu institutiile publice, se incearca formarea de 
grupuri de lucru care sa contribuie la  elaborarea unor strategii, proiecte, planuri de masuri. 
 
Proiectele de tip  „SANSA A DOUA” asigura accesul la educatie pentru grupurile dezavantajate, avand ca 
obiective stimularea finalizarii invatamantului obligatoriu (prevenirea abandonului scolar) si 
imbunatatirea ratei succesului scolar pentru copii din grupurile dezavantajate, de la nivelul 
invatamantului primar si gimnazial. 
Deasemenea in zonele ce se doresc a fi revitalizate prin derularea unor  proiecte ce vor avea ca scop 
atat reabilitarea si modernizarea cladirilor cat si a infrastructurii tehnico edilitare, se doreste 
identificarea unor solutii care sa permita  fie relocarea populatia de etnie roma, fie construirea unui 
parteneriat cu reprezentantii acestei comunitati in vederea stabilirii unor instrumente reciproc 
avantajoase astfel incat zonele vizate sa creeze imaginea unui tot unitar. 
 
 

 

 

 

 

                                                 
4 Conform datelor furnizate de catre reprezentantii autoritatilor publice locale cu ocazia intalnirilor de lucru avand ca 

scop identificarea nevoilor si oportunitatilor de dezvoltare 



Analiza socio-economica a Regiunii Nord-Est 2014-2020 

35 

 

 

Familii monoparentale (persoane divortate), copii abandonati, copii cu parintii plecati la munca in 

strainatate,  alcoolici, oameni ai strazii, persoane fara venituri  

 
 
In ceea ce priveste categoriile de persoane defavorizate enumerate, pe teritoriul judetului Bacau se 
constata ca accesibilitatea la serviciile medicale a acestor categorii este redusa datorita veniturilor mici 
ale populatiei, costurile deplasarii pana la cel mai apropiat punct medical fiind greu de suportat. 
In zona rurala nu exista structuri sociale de sprijin pentru copii. Conform legislatiei in vigoare, 
institutiile de sprijin social pentru adulti, cu o capacitate mai mare de 100 persoane, vor fi inchise si 
transformate in alte tipuri de structuri sociale. Se vor infiinta centre rezidentiale cu o capacitate de 
pana la 50 persoane si locuinte protejate cu 6 pana la 12 locuri.  
 
Exista nevoia crearii de centre de consiliere psihologica si „Scoala dupa scoala” pentru copii proveniti 
din familii monoparentale, lasati in ingrijirea rudelor de pana la gradul patru, copii cu parinti plecati in 
strainatate, sau cei proveniti din familii sarace cu numerosi copii.  
Exista o problema, a integrarii in societate a copiiilori care parasesc sistemul institutional la varsta de 
18 ani. Este necesara realizarea prin parteneriate a acelor „intreprinderi sociale”, a atelierelor sociale, 
pe scurt, abordarea unui domeniu de viitor, respectiv al economiei sociale - pentru aceasta este nevoie 
de sustinere legislativa. 
In evidentele Directiei de Asistenta Sociala Bacau se afla un numar de 6100 de cereri de locuinte sociale 
si ANL. Se urmareste preluarea unor cladiri sau a unor zone in care sa amenajeze locuinte sociale sau 
locuinte pentru tineri. Au fost preluate un numar de cca 30 spatii (doua dintre acestea au fost deja 
transformate in centre de zi pentru pensionari) rezultate in urma dezafectarii fostelor puncte termice si 
pentru care  se urmareste identificarea unor posibile finatari pentru transformarea lor in centre sociale. 
Totodata se va incerca infiintarea unui centru medico-social, destinat bolnavilor cronici,  care sa ofere 
atat consiliere psihologica cat si asistenta medicala. 
 
In cadrul Planului integrat de dezvoltare urbana Moinesti se realizeaza un centru social care are  ca 
beneficiari copiii cu risc de abandon, copii cu autism, persoane fara adapost, batrani. 
In Onesti numarul de persoane asistate social este mic. Exista un proiect pentru realizarea unui centru 
paleativ pentru persoane varstnice si persoane aflate in stare avansata de boala. 
In Comanesti pentru persoanele care se incadreaza in categoriile defavorizate mai sus enumerate se 
deruleaza un proiect de infiintare a unui centru, numit „Casa Mazdrac”. 
 
In intampinarea nevoilor identificate in judetul Botosani, se doreste construirea si echiparea unor centre 
de consiliere pentru parinti (prevenirea violentei, abuzului, abandonului, delincventei juvenile). Sunt 
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necesare si centre de zi pentru copiii sanatosi, pentru cei cu dizabilitati, pentru adulti cu nevoi 
speciale, copii cu tulburari din spectrul autismului (365 cazuri identificate). 
Pentru insertia pe piata muncii a persoanelor aflate in situatia de risc social este necesara infiintarea de 
unitati conforme cu principiile economiei sociale, care sa furnizeze locuri de munca pentru tinerii care 
ies din sistemul institutional. 
In orasul Bucecea este in constructie un centru de zi pentru copii cu parinti plecati in strainatate. 
Centrul va avea capacitatea de 22 locuri , fiind finantat din fonduri guvernamentale (MMFPR). 
 
In evidentele Directiei de Asistenta Comunitara Iasi se aflau inscrise la 31.12.2011, un numar de 603 
persoane marginalizate(definite conform H.G. 1149/2002). De asemenea pe parcursul anului 2011 s-au 
acordat 1100 alocatii pentru sustinerea familiei.  Datorita situatiei economice actuale se constata ca in 
ultima perioada s-au inmultit nevoile sociale existand tendinta de crestere a acestui trend. Grupurile  
vulnerabile sunt reprezentate de familiile monoparentale (persoane divortate), alcoolici, oamenii ai 
strazii, persoane fara venituri. Exista nevoia infiintarii un centru medico-social care sa ofere servicii de 
specialitate categoriilor defavorizate mentionate in municipiul Iasi. 
 
Totodata, se doreste identificarea unor solutii prin care sa se poate compensa lipsa locuintelor sociale 
pentru persoanele apartinand grupurile vulnerabile. 
 
Una din problemele sociale cu care se confrunta judetul Neamt este reprezentata de numarul mare 
(peste 8.000) de copii cu parintii plecati la munca in strainatate. Se estimeaza ca peste 100.000 de 
persoane din judetul Neamt (aproximativ 20% din populatia judetului) sunt plecate la munca in 
strainatate. In municipiul Piatra Neamt exista nevoia infiintarii unui centru multifunctional pentru 
acordarea de servicii sociale, medicale, educative, servicii de cantina sociala, gradinita cu program 
prelungit, care sa ofere servicii de specialitate. 
In municipiul Roman este in implementare un proiect care vizeaza realizarea unui centru de zi pentru 
copii aflati in situatii de risc cu o capacitate de 50 de locuri. 
 
Plecand de la situatia de fapt inregistrata pe teritoriul judetului Suceava in ceea ce priveste numarul 
mare de familii cu situatie sociala precara, precum si de la conditiile socio economice actuale se impune 
responsabilizarea si cresterea capacitatii autoritatilor administratiei publice locale in asumarea 
problematicii copiilor, in vederea prevenirii separarii copilului de parinti si sustinerea familiilor pentru 
cresterea, ingrijirea si educarea copiilor in familia naturala. 
 
Exista nevoia infiintarii de  noi centre de zi, de adaposturi pentru victimele violentei in familie, 
infiintarea de servicii de sprijin ale familiilor,  de acordare de servicii de asistenta si sprijin al femeii 
gravide predispusa la abandonul copilului. Totodata este necesara implementarea unor sisteme de 
ingrijire la domiciliu, construirea unor  centre de testare multidrog, a unui spatiu destinat ONG-urilor 
din domeniul protectiei sociale in cadrul carora sa se infiinteze un centru multifunctional care sa ofere 
in cadrul unui parteneriat public privat, servicii sociale specializate pentru diferitele categorii de 
persoane aflate in situatii de risc. 
 
Totodata conform informatiilor furnizate de DGASPC Suceava se constata ca exista un inters sporit in 
scaderea numarului de copii din serviciile rezidentiale publice prin cresterea eficientei parteneriatelor 
publice-private, contractarea serviciilor sociale publice pentru copii de catre organismele private 
acreditate si dezvoltarea de servicii in vederea pregatirii reintegrarii copiilor in familia naturala. 
In prezent se afla in derulare infiintarea Centrului multifunctional destinat victimelor violentei in 
familie in localitatea Gura Humorului, inchiderea Centrului de plasament “Laurentia Ulici” Gura 
Humorului si dezvoltarea de servicii de tip familial (centru de plasament de tip clasic), infiintarea 
centrului social cu destinatie multifunctionala Gura Humorului destinat  tinerilor care parasesc sistemul 
de protectie. In Campulung Moldovenesc este nevoie sa se infiinteze unui centru de zi pentru persoane 
abuzate si a unui centru de zi pentru persoane in varsta.  
In municipiul Vatra Dornei pana in toamna anului 2011 a functionat centrul de zi pentru copii (35 - 
proveniti din familii dezorganizate), ce functiona intr-un corp al unei scoli - prin asocierea cu 
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manastirea se puteau asigura si doua mese pe zi. Din pacate, din lipsa de fonduri activitatea centrului a 
fost oprita. Sunt necesare solutii pentru reluarea acestor activitati. 
 
Termenul care este asociat in general situatiei din mediul rural al judetului Vaslui este saracia, 
disparitatile dintre sate/comune si orase fiind mare, chiar in contextul in care centrele urbane nu sunt 
foarte dezvoltate. 
La nivelul judetului se observa un numar mare de persoane asistate social, acest numar avand o 
tendinta de crestere. Mare parte din persoanele incadrate in grupurile  vulnerabile reprezentate de 
familiile monoparentale( persoane divortate), alcolici, oamenii strazii, persoane fara venituri nu au o 
locuinta fiind necesara crearea unor adaposturi de zi. 
 
O problema deosebita o reprezinta copiii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate - institutia 
responsabila cu protectia copilului monitorizand aceste cazuri. 
Centrele de zi pentru copii nu sunt sustenabile financiar 
In municipiul Vaslui exista nevoia construirii unei cantine sociale cu capacitatea de circa 200 persoane. 
Mentionam faptul ca prin fonduri proprii s-a finalizat un bloc de locuinte sociale de 12 apartamente -  
mai sunt necesare constructia a minim 100 locuinte sociale.  
 
Persoane cu handicap sau invaliditate 
 
Plecand de la premisa  ca persoanele cu handicap trebuie sa beneficieze, in conditii de egalitate, de 
acces la serviciile medicale si la institutiile sanitare, la institutiile de sanatate mentala, la educatie,  la 
ocuparea unui loc de munca, la nivelul Regiunii Nord-Est se constata un interes sporit din partea 
institutiilor abilitate in aceasta privinta. 
 
Centre de asistenta sociala pentru persoanele adulte cu handicap 

Judet 

Nr. 
centre 

Nr. total 
de 

persoane 
asistate 

Nr. 
centre 

Nr. total 
de 

persoane 
asistate 

Nr. 
centre 

Nr. total 
de 

persoane 
asistate 

Nr. 
centre 

Nr. total 
de 

persoane 
asistate 

Nr. 
centre 

Nr. total 
de 

persoane 
asistate 

2006 2007 2008 2009 2010 

Bacau 6 846 9 832 10 893 10 887 9 788 

Botosani 5 382 6 376 6 376 7 371 7 366 

Iasi 1 345 6 460 8 571 9 560 10 693 

Neamt 7 765 7 669 7 659 7 657 7 667 

Suceava 4 699 6 1071 11 772 11 788 8 884 

Vaslui 3 391 14 525 15 640 14 564 14 613 

Regiunea 
Nord - Est 

26 3.428 48 3.933 57 3.911 58 3.827 55 4.011 

Romania 163 17.338 325 19.304 343 19.629 373 18.835 372 19.155 
Sursa: Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 

 
Din datele satistice de la DGASPC –urile judetene se constata ca numarul centrelor de asistenta sociala 
pentru persoanele adulte cu handicap aflate in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu 
Handicap a crescut pe plan regional, inregistrandu-se o crestere cu 111% in 2010 fata de 2006. In ceea 
ce priveste numarul persoanelor asistate, acestea au inregistrat o crestere cu 17% in 2010 fata de 2006. 
Analizand situatia pe judete se constata ca in intervalul mentionat judetul Iasi a inregistrat cea mai 
mare crestere (cu 100,8%), urmat de judetul Vaslui (cu 56,7%). Judetele Bacau, Botosani si Neamt au 
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inregistrat scaderi ale numarului de persoane asistate, in conditiile in care numarul centrelor de 
asistenta a crescut sau a ramas constant (Neamt).  
 

  
Sursa: Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap 
 

Din datele statistice colectate de la Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap se observa o 
scadere drastica a numarului de copii institutionalizati in judetul Neamt, si implicit in regiune (judetul 
Neamt este singurul judet cu copii institutionalizati). De asemenea, analizand defalcarea pe gen a 
persoanelor cu handicap institutionalizate, se observa un echilibru relativ stabil in perioada analizata. 
 
Nr. persoane cu handicap neinstitutionalizate - 2010 

Judet 

Nr. persoane cu handicap 
neinstitutionalizate 

Nr. copii cu handicap Nr. adulti cu handicap 

Total, din care: 
Total, 

din care: 
Urban Rural 

Total, 
din care: 

Urban Rural 

2010 

Bacau 16.607 2.092 881 1.211 14.515 6.734 7.781 

Botosani 11.883 1.800 914 886 10.083 4.259 5.824 

Iasi 25.808 2.942 1.179 1.763 22.866 11.711 11.155 

Neamt 14.791 1.563 520 1.043 13.228 4.720 8.508 

Suceava 19.844 2.127 778 1.349 17.717 7.281 10.436 

Vaslui 12.216 1.676 613 1.063 10.540 3.658 6.882 

Regiunea 
Nord - Est 

101.149 12.200 4.885 7.315 88.949 38.363 50.586 

Romania 672.644 61.254 31.494 29.760 611.390 315.863 295.527 
Sursa: Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap 

 
Din situatia prezentata rezulta ca  numarul acestora este de apr. 25 ori mai mare in 2010 decat a 
perosanelor cu handicap asistate in centre de asistenta. De asemenea, se poate observa si un trend 
crescator a numarului persoanelor neinstitutionalizate, in 2010 inregistrandu-se o crestere de 41,7% (in 
mediu urban cu 47,2%) fata de 2006 (la copii aceasta crestere este de 11,2%).  
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Sursa: Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap 

 
Plecand de la situatia de fapt, inregistrata pentru aceasta categorie de persoane, se constata 
urmatoarele elemente. 
 

- Dezvoltarea posibilitatilor de finantare europeana  pentru finalizarea proiectelor demarate sau 
pentru initierea unor proiecte noi care sa vizeze infiintarea unor noi centre medico sociale dar si 
reabilitarea si modernizarea celor existente; 
 

Astfel, in orasul Buhusi in Planul Integrat de Dezvoltare Urbana este inclus un proiect de reabilitare si 
modernizare a unui Centru Social destinat copiilor defavorizati si a celor cu diazbilitati. In Targu Ocna  
s-a derulat un proiect de reabilitare a Centrului de Ingrijire si asistenta a persoanelor cu dizabilitati si a 
Centrului de Recuperare a persoanelor cu dizabilitati (parteneriat Consiliul Judetean Bacau si Primaria 
Tg. Ocna). 
 
La nivelul DGASPC Botosani s-au identificat nevoi care vizeaza reabilitarea su modernizarea cladirilor 
aflate in administrare: Centrul de Plasament "ELENA DOAMNA” Botosani, Centrul de Plasament 
"PRIETENIA" Botosani, Complexul de servicii pentru copilul aflat in dificultate "SF. NICOLAE" Trusesti, 
Centrul de plasament din cadrul Complexului de servicii pentru copilul aflat in dificultate "SPERANTA" 
Pomarla, Centrul de recuperare si reabilitare Dersca, Centrul de ingrijire si asistenta Leorda 
 
La nivelul judetului Neamt proiectele aflate in implementare sau propunerile de proiecte care vizeaza 
aceasta categorie sociala sunt: reabilitarea, modernizarea si echiparea Centrului de Recuperare 
Reabilitare a Copilului cu Handicap Piatra Neamt, infiintarea unui centru de zi pentru persoanele cu 
dizabilitati si a a unor centre sociale pentru persoanele varstnice, copii strazii si persoanele fara 
adapost, realizarea unui adapost de noapte/centru rezidential cu gazduire pe perioada determinata si 
amenajarea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati si persoane in varsta in Centrul Social 
Speranta. De asemenea se doreste crearea unui centru pentru copiii care au savarsit fapte penale si nu 
raspund pentru ca au varsta mai mica de 14 ani, care sa deserveasca intregul judet. 
 
In  judetul Suceava este in implementare proiectul  ce vizeaza restructurarea Centrului de recuperare si 
reabilitare neuropsihica Costana  si crearea de conditii de ingrijire si recuperare optime in acord cu 
tipul si gradul de handicap al persoanei. 
In orasul Siret sunt necesare crearea de locuinte sociale pentru persoanele cu dizabilitati 
 

- Cresterea accesului la serviciile de recuperare/reabilitare; 
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- Cresterea calitatii serviciilor pentru copiii cu nevoi speciale prin dezvoltarea de servicii 
alternative la nivelul comunitatii locale - centre de zi, centre de respiro si centre de 
recuperare, echipe mobile care sa asigure la domiciliu servicii de specialitate copiilor cu 
dizabilitati (logopedie, consiliere psihologica si sociala, recuperare) si familiilor acestora 
(educatie parentala, transfer competente). 

- Dezvoltarea programelor de reinsertie profesionala 
- Dezvoltarea parteneriatului public – privat, in domeniul protectiei persoanelor cu handicap 
- Infiintarea unor centre de consiliere pentru persoanele aflate in dificultate in raport cu diverse 

paliere ale vietii sociale, medierea adresabilitatii la institutiile statului, consiliere juridica si 
legislativa. 

- Dezvoltarea unei retele de ingrijire la domiciliu si de suport comunitar, cu ajutorul carora 
persoana aflata in dificultate se mentine in familie si se evita astfel internarea intr-un centru 
specializat. 
 

Persoane varstnice 
 
Situatia din ultima perioada a scos in evidenta, pentru acest grup defavorizat, necesitatea infiintarii de 
noi centre medico sociale (Bacau, Botosani, Milisauti,Vaslui), de centre cu specific geriatric care ofere 
servicii integrate (municipiul Bacau), de centre paleative (orasul Onesti), centre medico-social destinate 
bolnavilor cronici,  care sa ofere atat consiliere psihologica cat si asistenta medicala (Bacau),  de 
camine pentru batrani (Buhusi, Botosani, Vaslui, Piatra Neamt). 
 
Nr. camine pentru persoane varstnice 

Judet 

Camine pentru persoane varstnice aflate in subordinea DGASPC, a consiliilor locale si 
infiintate de organizatii nonguvernamentale 

2006 2007 2008 2009 2010 

Numar 
unitati 

Nr. 
mediu 

lunar al 
beneficia

rilor 

Numar 
unitati 

Nr. mediu 
lunar al 

beneficiar
ilor 

Numar 
unitati 

Nr. mediu 
lunar al 

beneficiar
ilor 

Numar 
unitati 

Nr. mediu 
lunar al 

beneficiar
ilor 

Numar 
unitati 

Nr. mediu 
lunar al 

beneficiar
ilor 

Bacau 1 200 2 248 2 253 3 284 4 391 

Botosani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Iasi 2 365 3 399 6 816 5 454 5 472 

Neamt 1 63 1 60 1 59 1 56 1 55 

Suceava 4 163 3 97 4 121 4 124 4 136 

Vaslui 0 0 1 16 1 19 3 143 3 145 

Regiunea 
Nord - Est 

8 791 10 820 14 1.268 16 1.061 17 1.199 

Romania 86 5.588 106 6.012 150 8.380 149 7.379 151 7.544 

Sursa: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale 

 
Se constata ca numarul caminelor pentru persoane varstnice s-a dublat in perioada 2006-2010 in 
Regiunea Nord-Est, iar numarul beneficiarilor a crescut cu 51%. Totusi, exista judete unde numarul 
acestor unitati este 0 sau minim (Botosani, Neamt).  
Totodata pe aceeasi linie a imbuntatatirii serviciilor oferite si a reducerii excluziunii sociale a  acestei 
categorii de persoane defavorizate  se vor urmari: 

- Reabilitarea si modernizarea infrastructurii sociale (lucrari de modernizare a unitatii medico-
sociale (camin de batrani) din Podul Iloaiei, reabilitarea, modernizarea si extinderea Centrului 
de Ingrijire si Asistenta, Roman, modernizarea pavilionelor de cazare si centrala termica pentru 
centrul de ingrijire si asistenta Targu Neamt, reabilitarea, modernizarea si echiparea 
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Complexului de Servicii „Romanita” Roman, modernizarea, extinderea si echiparea Complexului 
de servicii „Ozana” Tg. Neamt. 

- Infiintarea unor retele primare pentru ingrijire la domiciliu. 
- Infiintarea unor servicii gen “masa pe roti” pentru persoanele care nu se pot deplasa. 

 
Situatia cantinelor sociale si beneficiarilor, 2007-2011 

Unitate administrativ 
teritoriala 

2007 2008 2009 2010 2011 

Capacitatea cantinelor de ajutor social, locuri 

Regiunea Nord-Est 5355 5605 4128 3868 3219 

Bacau 300 330 210 320 220 

Botosani 450 550 400 400 550 

Iasi 300 300 300 300 300 

Neamt 560 590 590 340 440 

Suceava 2425 2425 2158 2158 1359 

Vaslui 1320 605 470 350 350 

  
Beneficiari ai serviciilor cantinelor de ajutor social, numar mediu 

zilnic 

Regiunea Nord-Est 2986 2995 2416 2109 1888 

Bacau 200 218 210 265 123 

Botosani 271 285 305 268 255 

Iasi 228 194 191 193 170 

Neamt 374 535 361 275 276 

Suceava 1328 1268 1008 839 749 

Vaslui 585 364 341 269 315 
Sursa: prelucrari aplicatie TEMPO - INS 
 

La sfarsitul anului 2011, la nivel regional, numarul total al locurilor in cantinele de ajutor social era de 
3.219 locuri, reprezentand 13,5% din numarul total existent la nivel national si in scadere cu 40% fata de 
anul 2007. Valoarea mentionata este corelata cu numarul mediu zilnic al beneficiarilor – 1.888 media 
zilnica in 2011, in scadere cu 37% fata de anul 2007. La nivel judetean cele mai multe locuri disponibile 
sunt in judetele Suceava si Botosani, care detin 42%, respectiv 17% din numarul total existent la nivel 
regional. Totodata, cei mai multi beneficiari(numar mediu zilnic) au fost in judetele Suceava si Vaslui cu 
749, respectiv 315 persoane per zi.   
   
Pe POR 2007-2013, pe domeniul major de interventie ce vizeaza reabilitarea/modernizarea/echiparea 
unitatilor de invatamant sunt finalizate sau aflate in implementare 32 de proiecte (date de. 2012), care 
includ amenajari, reabilitari, extinderi, modernizari si dotari pentru centrele sociale, infiintarea a unor 
noi unitati si servicii sociale. Localitatile vizate sunt Oslobeni, Pastraveni, Razboieni, Saveni, 
Adaseni(Botosani), Zvoristea(Suceava), Roman, Bacesti(Vaslui), Targu Neamt, Falticeni, Gura Humorului, 

Todiresti, Mihaileni. 

Totodata, pe axa 1 a programului mentionat se reabiliteaza/modernizeaza/echipeaza centrele sociale 
din centrele urbane: Buhusi, Moinesti, Botosani(reutilizare cladire), Dorohoi, Pascani, Piatra Neamt, 

Vaslui, polul de dezvoltare urbana Suceava si polul national de crestere Iasi.  
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5.7 Conditii de locuire, alte servicii publice, spatii verzi 
 

 Locuinte si conditii de locuire 
 
Conform datelor furnizate de INS, la nivelul anului 2011, numarul total de locuinte in Regiunea Nord-Est 
era de 1.369.760, reprezentand 16,17% din numarul total existent la nivel national – aspect corelat cu 
faptul ca regiunea detine cea mai mare pondere a numarului de locuitori dintre cele 8 regiuni de 
dezvoltare.   In raport cu numarul de locuitori existenti la nivel judetean, cele mai multe dintre acestea 
se afla in judetul Iasi cu 21% din totalul regional, judetele Bacau si Suceava cu cate 19%. Cele mai 
putine sunt in judetele Botosani si Vaslui ce detin ponderi de cate 12,4% din total. 
 
Din numarul total existent la nivel regional, 589.582 locuinte se afla amplasate in mediul urban, 
reprezentand 43% din total. Si in acest caz, cele mai multe se afla in localitatile urbane din judetele 
Iasi, Bacau si Suceava cu ponderi de 23,4%, 21%, 19% din total. 
 
In raport cu datele preliminare ale Recensamantului populatiei si locuintelor din 2011, in Regiunea Nord-
Est sunt 1.167.067 gospodarii din care cele mai multe in judetele Iasi(257.120), Bacau(222.170) si 
Suceava(216.478), iar cele mai putine in Vaslui(141.557) si Botosani(148.040). 
 
Privind gradul de aglomerare la nivel de gospodarie, exprimat prin numarul mediu de persoane pe o 
gospodarie, nivelurile inregistrate in judete sunt relativ apropiate aflate in gama 2,48-2,82 persoane per 
gospodarie.  Cele mai aglomerate gospodarii sunt in judetele Suceava si Iasi cu 2,82, respectiv 2,74 
persoane/gospodarie, iar cele mai putin aglomerate sunt in judetul Neamt cu 2,48 persoane/gospodarie. 
 
Conform Studiului privind dezvoltarea urbana in Regiunea Nord-Est (studiu intocmit pentru ADR Nord-
Est) localitatile in cadrul carora se inregistreaza cel mai ridicat numar de persoane pe locuinta sunt: 
Cajvana (4,1 persoane/locuinta), Vicovu de Sus (3,83 persoane/locuinta), Podu Iloaiei (3,76 
persoane/locuinta) si Harlau (3,3 persoane/locuinta) – date 2010. 
 
Situatia comparativa, la nivel judetean, privind gradul de inzestrare cu instalatii si dependinte  

Judet 
Locuinte, 

numar 

Alimentare cu 
apa 

Instalatie de 
canalizare 

Instalatie 
electrica 

Incalzire 
centrala 

Bucatarie in 
locuinta 

Baie in 
locuinta 

numar % numar % numar % numar % numar % numar % 

Bacau 267.802 149.702 55,9 144.935 54,1 255.996 95,6 105.229 39,3 216.079 80,7 136.957 51,1 

Botosani 169.871 65.774 38,7 63.338 37,3 161.882 95,3 44.377 26,1 119.810 70,5 61.361 36,1 

Iasi 293.333 167.289 57 166.731 56,8 281.103 95,8 138.007 47 244.300 83,3 155.100 52,9 

Neamt 212.971 117724 55,3 114169 53,6 202.839 95,2 68.926 32,4 175.729 82,5 109.053 51,2 

Suceava 255.487 141.103 55,2 134416 52,6 245.906 96,2 74.674 29,2 207.328 81,2 129.712 50,8 

Vaslui 166.231 61.122 36,8 58.313 35,1 155.756 93,7 38.874 23,4 120.832 72,7 54.183 32,6 

Sursa: datele preliminare ale Recensamantului populatiei si locuintelor din 2011, INS 

 
Din tabelul prezentat se desprind urmatoarele concluzii privind gradul de inzestrare(dotare) al 
locuintelor: 
 

- Locuinte cu alimentare cu apa potabila 
 

Se observa ca in judetele Vaslui si Botosani sunt cele mai putine localitati care au alimentare cu apa 
potabila, doar 36,8%, respectiv 38,7% sunt conectate. Mai mult, cele doua judete ocupa ultimele doua 
locuri dintre judetele Romaniei sub acest aspect.  La polul opus, celelalte judete ale regiunii au ponderi 
ce se incadreaza in gama 55-57%, cu mult sub cele mai dezvoltate judete din Romania ce se situaza la 
un nivel de aproximativ 85%. 
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- Locuinte cu instalatii de canalizare 

 
Si in acest caz se constata o situatie alarmanta – judetele Vaslui si Botosani ocupa ultimele pozitii in 
Romania cu numai 35,1%, respectiv 37,3% ponderi locuinte cu instalatii de canalizare in locuinta. 
Celelalte patru judete din regiune au fiecare in parte doar cu putin peste jumatate, locuinte cu 
instalatii de canalizare.   
 

- Locuinte cu instalatii electrice 
 
Pentru acest indicator se constata ca situatia este foarte buna, peste 95% din totalul de locuinte fiind 
conectate la reteaua de distributie a energiei electrice. 
 

- Locuinte cu incalzire centrala 
 
In judetele Vaslui si Botosani doar 23,4%, respectiv  26,1% din totalul locuintelor beneficiaza de incalzire 
pe baza de termoficare sau centrala termica proprie – ceea ce plaseaza cele doua judete printe ultimele 
5 locuri la nivel national. Situatia este critica intrucat regimul termic pe parcursul iernii este mult mai 
sever in regiune fata de alte regiuni ale Romaniei. Niciunul dintre celelalte judete ale regiunii nu 
depaseste pragul de 50%, cel mai inzestrat fiind judetul Iasi, unde 47% dintre locuinte au solutii de 
incalzire pe unul din cele doua sisteme mentionate.  
 

- Dotari cu baie si bucatarie 
 
In privinta locuintelor dotate cu bucatarie, situatia este ceva mai buna. Judetele Bacau, Iasi, Neamt si 
Suceava au peste 80% din locuinte dotate cu bucatarie, in timp ce in judetele Vaslui si Botosani doar 70-
72% din locuinte beneficiaza de aceste dotari. 
 
Situatia dotarii locuintelor cu baie proprie este critica. Datele prezentate indica o corelare directa si 
stransa cu cea mentionata la numarul de locuinte ce detin instalatie de canalizare. Astfel, in judetele 
Vaslui si Botosani numai 32,6%, respectiv 36,1% din numarul total de locuinte au baie proprie – aspect ce 
plaseaza cele doua judete alaturi de judetul Olt printre ultimele trei din tara. In celelalte judete ale 
regiunii, putin peste 50% din numarul de locuinte au baie proprie.        
 

 Serviciul de iluminat public 
 

Conform situatiei raportate de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilitati Publice - A.N.R.S.C. (date 2011) toate cele 46 de localitati urbane din regiunea Nord Est 
beneficiaza de iluminat public. 
 
In ceea ce priveste furnizarea serviciilor de iluminat public, exista o problema generala ce tine de 
extinderea retelei existente, in concordanta cu dezvoltarea teritoriala a oraselor.  
O necesitate identificata pentru acest serviciu vizeaza protectia mediului cat si diminuarea costurilor, 
prin modernizarea instalatiilor de iluminat public. In acest sens se remarca orasul Targu Neamt, unde la 
inceputul anului 2012 s-au finalizat lucrarile de modernizarea ale retelei de iluminat public, strazile din 
oras fiind iluminate cu lampi cu LED-uri, diminuandu-se astfel consumul de energie si implicit costurile 
cu aceste serviciu.  
De altfel toate orasele mici si mijlocii  si-au exprimat in cadrul intalnirilor de lucru intentia de a gasi 
solutii pentru modernizarea iluminatul public, care sa vizeze inclusiv folosirea energiilor 
regenerabile(panouri cu celule fotovoltaice), in special in zonele pietonale, parcuri, gradini publice. 
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 Serviciul de transport public in comun 
 
Transportul local este organizat doar in 14 localitati urbane din regiunea Nord Est (conform datelor 
publicate de catre ANRSC, in octombrie 2011), iar numarul de operatorilor de transport local autorizati 
este de 31. 
 
Conform datelor publicate de INS, doar 8 localitati urbane din regiune dispuneau de vehicule (pe 
inventar) pentru transportul public local de pasageri, pe anul 2011. Parcul auto din localitatile urbane 
cuprindea in total 672 vehicule de inventar pentru transport public de pasageri, din care 449 autobuze si 
microbuze, 193 tramvaie si 30 troleibuze. 
 
Numarul pasagerilor transportati in transportul public in comun, pe categorii de vehicule, mii persoane 

 Tip UAT  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tramvaie 
 
 

RNE 50798,3 57149,3 56974,7 54185,6 58038,3 55148 

Botosani 2859,3 2255,3 1915,7 1346,6 1410,3 1471 

Iasi 47939 54894 55059 52839 56628 53677 

Autobuze 
si 
microbuze 
 
 
 
 
 
 

RNE 113023,1 115518,3 119063,3 111523 105875,3 107192,4 

Bacau 33392,4 25187 13665 11809 10320 10864 

Botosani 1504,6 1276 1627 1024 1153 1603 

Iasi 58302,2 69840 83589 80442 76593 78056 

Neamt 2727 3371 920 671 940 873 

Suceava 13646,7 11597,6 12209,8 11090,4 11482,3 10239,7 

Vaslui 3450,2 4246,7 7052,5 6486,6 5387 5556,7 

Troleibuze 
 
 

RNE 4277 5185 4369 3954 2504 3553 

Neamt 3797 4709 4318 3954 2504 3553 

Vaslui 480 476 51 : : : 

Sursa: prelucrari aplicatie TEMPO - INS 
 
Transportul public in comun pe baza de tramvaie se desfasoara in prezent doar in municipiile Iasi si 
Botosani. Acesta a inregistrat o crestere aproape constanta in intervalul de analiza cu 8,5%, ajungand ca 
in 2012 sa fie transportati un numar total de 55.148 mii pasageri, preponderent in municipiul Iasi.  
Cel mai mare numar de pasageri transportati a fost asigurat de transportul public in comun de pasageri 
pe baza de autobuze si microbuze – 107.192 mii pasageri totali in 2012, reprezentand 64,6% din numarul 
total al pasagerilor transportati. Dintre acestia, 72% au fost in judetul Iasi. Transportul public pe baza 
de troleibuze se mai desfasura in 2012 doar in judetul Neamt, inregistrandu-se un numar total de 3.553 
pasageri.  
 
Din datele prezentate rezulta ca transportul de tip „verde” se desfasoara doar in trei judete ale regiuni 
– Botosani, Iasi si Neamt – iar numarul pasagerilor transportati reprezinta doar 35,3% din totalul 
existent. 
 
Serviciul de transport public in comun nu se desfasoara in urmatoarele localitati: Darmanesti, Slanic 
Moldova, Comanesti, Bucecea, Darabani, Flamanzi, Stefanesti, Saveni, Podu Iloaiei, Targu Frumos, 
Harlau, Roznov, Targu Neamt, Bicaz, Vatra Dornei, Radauti, Falticeni, Brosteni, Cajvana, oras Dolhasca, 
Frasin, Liteni, Milisauti, Salcea, Solca, Vicovu de Sus, Gura Humorului, Siret, Murgeni,  Negresti.  
 
Nevoile exprimate cu ocazia intalnirilor de lucru privind reinnoirea parcului auto transport public: 

- Judetul Botosani: municipiul Botosani (modernizare si extindere linii tramvai, reinnoire parc 
tramvaie) 
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- Judetul Iasi: municipiul Iasi (modernizare si extindere linii de tramvai, reinnoire parc tramvaie)   
- Judetul Neamt: municipiul Piatra Neamt (inclusiv modernizare si extindere linii troleibuz) 
- Judetul Vaslui: municipiul Vaslui. 

 

 Spatiile verzi 
 
Spatiile verzi amenajate (parcuri, gradini publice sau scuaruri publice, terenurile bazelor si amenajarilor 
sportive in cadrul perimetrelor construibile ale localitatilor) din mediul urban al Regiunii Nord-Est  
insumau 2.504 hectare in 2011. Astfel, spatiile verzi amenajate din regiune reprezentau 11,15% din 
suprafata totala de la nivel national.  
 
Suprafata medie a spatiilor verzi amenajate pe cap de locuitor din mediul urban din Regiunea Nord-Est 
este de 15,78 mp/loc, valoare cu aproximativ 3 mp mai scazuta decat media de la nivel national. Din 
suprafata totala a spatiilor verzi amenajate din mediul urban din Regiunea Nord-Est, 20,2% sunt 
amplasate in localitatile din judetul Bacau (507 hectare), 20,3% in judetul Iasi (510 hectare), 20,7% in 
judetul Suceava (519 hectare), 13,7% in judetul Vaslui (344 hectare), 12,6% in judetul Neamt (317 
hectare) si 12,2% in judetul Botosani (307 hectare).  
 
Pentru a atinge tinta comunitara de 26 mp/locuitor pana in anul 2013, suprafata spatiilor verzi 
amenajate din localitatile urbane ale Regiunii Nord-Est ar trebui sa creasca pana la 4.126 hectare.  
 
La nivel de localitate exista disparitati mari in raport cu acest indicator. Astfel, exista localitati in care 
nivelul acestui indicator are o valoare critica:  Murgeni (1,28 mp/loc), Frasin (1,53 mp/loc), Brosteni 
(1,59 mp/loc), Flamanzi (1,69 mp/loc), Milisauti (1,85 mp/loc), Cajvana (2,3 mp/loc), Bicaz (2,38 
mp/loc), Podu Iloaiei (2,82 mp/loc), Targu Frumos (2,97 mp/loc), Liteni (3,90 mp/loc), Vicovu de Sus (4 
mp/loc), Harlau (5,90 mp/loc), Salcea  (5,96 mp/loc), Roznov (6,17 mp/loc), Bucecea (7,67 mp/loc), 
Campulung Moldovenesc (8,27 mp/loc), Radauti (8,47 mp/loc), Bacau (8,73 mp/loc) si Dolhasca (8,8 
mp/loc). 
La polul opus, doar 4 localitati urbane din Regiunea Nord-Est indeplineau tinta comunitara de 26 mp/ 
loc - Solca (68,55 mp/loc), Targu Ocna (32,89 mp/loc), municipiul Onesti (30,88 mp/loc) si municipiul 
Suceava (30,18 mp/loc).  
 
Prin proiectele derulate pe axa 1 centre urbane se vor reabilita spatiile verzi in Buhusi (23.575mp),  
Onesti (5.200mp), Botosani (4.336mp si reabilitare 5 parcuri 19.303km), Pascani (reabilitare parc 
3,84ha), Roman (3.450mp), Husi (parc nou 9.545mp) si in polul de dezvoltare urbana Suceava (13.432 
mp pietonal si spatii verzi). 
   
Aspecte cheie 
 

 Peste 85% din populatie este conectata primar sau secundar la reteaua TEN-T rutiera. 

 Aproape jumatate (45,7%) din populatia regiunii nu este momentan conectata la reteaua 
feroviara functionala 

 Partea centrala a regiunii, pe directia nord-sud, impreuna cu partea mediana a judetului Iasi, 
se afla pe traseele TEN-T de baza, atat rutier, cat si feroviar. 

 Regiunea este traversata de doua magistrale feroviare principale – magistrala 500 pe directia 
Bucuresti – Bacau – Suceava – legatura Ucraina si magistrala 600 pe directia Bucuresti – Barlad – 
Vaslui – Iasi – legatura Republica Moldova 

 Reabilitarea/modernizarea unor tronsoane de cale ferata din coridorul Transeuropean IX – 
cofinanantare Fondul de Coeziune 

 Regiunea este traversata pe directia nord-sud de drumul european E85 (Siret-Suceava-Bacau-
Bucuresti) si pe directia est – vest de drumurile europene E 576 (Suceava-Cluj Napoca) si E574 
(Bacau-Brasov) 

 Gradul redus de modernizare a drumurilor judetene si comunale – numai 16% din total sunt 
modernizate – 2011 
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 Implementarea proiectelor ce vizeaza reabilitarea/modernizarea drumurilor judetene/strazilor 
orasenesti (cofinantate prin Programul Operational Regional 2007-2013, axa 2.1) si a celor 
finantate din Programul National pentru Dezvoltarea Infrastructurii(sectiunea ce vizeaza 
realizarea a 10.000 km drumuri judetene) 

 Lipsa variantelor ocolitoare in municipiile si orasele tranzitate de traficul greu – detaliere 
sectiune transport rutier 

 Gradul redus de modernizare a strazilor orasenesti – detaliere sectiune transport rutier 

 Numarul ridicat de accidente rutiere cu o evolutie pe un trend crescator -  la nivelul anului 2012 
numarul total de accidente din regiune reprezinta 14,3% din totalul national, de 3,07 ori mai 
mare fata de anul 2007 

 Existenta in regiune a trei aeroporturi regionale ce asigura transportul pasagerilor spre destinatii 
interne si externe 

 Disparitati privind accesul localitatilor urbane la reteaua nationala de alimentare cu gaz metan – 
15 localitati urbane nu sunt conectate in 2011 

 Ponderea redusa a blocurilor care au beneficiat de lucrari de reabilitare termica – 5% din 
numarul total de locuinte 

 Ponderea ridicata a populatiei scolare existente in regiune (in total national) – 18% 

 Scaderea continua a numarului de studenti inscrisi ca urmare a scaderiii iesirilor din 
invatamantul liceal combinat cu scaderea nivelului de trai – scadere cu 16,8% in perioada 2006-
2011 

 Scaderea numarului de elevi inscrisi in invatamantul primar si gimnazial – scadere severa in 
judetele Bacau si Neamt cu 15% in perioada 2006-2011 

 Infrastructura de invatamant prescolar insuficient dimensionata fata de beneficiarii potentiali – 
regiunea detine 18% din total populatie prescolara versus 11% din numarul total de gradinite. 
Ponderea foarte scazuta a gradinitelor din mediul urban – 8%, in conditiile in care 56% din 
populatia prescolara locuieste in mediul rural (inclusiv numarul insuficient de educatori) 

 Nivelul ridicat al ratei abandonului scolar in invatamantul profesional (18,1%) si postliceal  

 97,1%) – anul scolar 2010-2011 

 Numarul ridicat si diversificat al unitatilor sanitare existente – 15,18% din total national sunt 
amplasate in regiune, din care o treime in judetul Iasi - 2012 

 Municipiul Iasi – centru medical de traditie. Crearea clusterului in domeniul imagisticii medicale 
IMAGO-MOL 

 Disparitati tip urban-rural privind distributia personalului medical – 57% din populatia regiunii 
are domiciuliul in mediul rural si este deservita de numai 11,5% din numarul totalul personalului 
medical - 2011 

 Disparitati intre orasele mari si mici privind asigurarea serviciilor medicale 

 In unele localitati infrastructurii de servicii sociale se afla intr-o stare avansata de degradare, 
fiind echipata necorespunzator 

 In unele areale populatia de etnie roma are o accesibilitate redusa la serviciile publice de 
educatie, sanatate, servicii sociale, locuri de munca in paralel cu conditii de locuire 
necorespunzatoare 

 Insuficienta structurilor sociale de sprijin a copiilor si persoanelor varstnice in mediul rural   

 Numarul ridicat de locuinte existent la nivel regional – 16,2% din numarul total national (2011) 

 Disparitati la nivel urban privind numarul de persoane per locuinta 

 Disparitati interjudetene privind numarul locuintelor ce detin alimentare cu apa potabila si 
canalizare – Vaslui (36,7%), Botosani (38,7%) fata de 55-57% in celelalte judete. Judetele 
Botosani si Vaslui detin ultimele doua locuri dintre judetele Romaniei 

 Disparitati interjudetene privind numarul locuintelor ce beneficiaza de incalzire pe perioada 
iernii – Vaslui (23,4%), Botosani (26,1%), Neamt (32%) fata de Iasi (47%) 

 Disparitati interjudetene privind numarul locuintelor dotate cu baie proprie – Vaslui (32,6%), 
Botosani (36,1%), in timp ce in celelalte judete ponderile sunt in intervalul 50-55% 

 Disparitati nivel urban privind serviciul de transport public in comun – doar 14 localitati din cele 
46 au organizat transport public in comun. Starea avansata de uzura a parcului auto aferent 
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 Suprafata medie a spatiilor verzi pe cap de locuitor (mediul urban) este inferioara atat mediei 
nationale cat si standardului comunitar (26mp/loc) – 15,78 mp/loc in 2011. Disparitati nivel 
urban privind valoarea indicatorului – numai 4 localitati urbane indeplinesc nivelul comunitar  

 Gradul redus de penetrare a serviciilor de telefonie fixa – 54% dintre gospodarii, cu 23 p.p. mai 
putin decat regiunea Bucuresti-Ilfov - 2010 

 Gradul ridicat de penetrare a serviciilor de telefonie mobila si de retransmisie a programelor TV 
in randul gospodariilor, 82%, respectiv 89% - 2010 

 Procentul scazut al gospodariilor care au echipamente tip PC sau laptop – 46% din total 
gospodarii (jumatate fata de Regiunea Bucuresti-Ilfov) - 2010 

 Gradul scazut de penetrare a serviciilor de internet in randul gospodariilor – 36% din gospodarii 
au acces la internet – 2010 
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Anexa 
 

Evolutia populatiei scolare pe niveluri de instruire, nivel judetean, 2006-2011  

Nivel de instruire UAT Anul 2006 Anul 2011 

Copii inscrisi in gradinite 
 

Bacau 24188 22386 

Botosani 16575 15139 

Iasi 28598 29416 

Neamt 15991 15726 

Suceava 25655 24693 

Vaslui 17694 16560 

Elevi inscrisi in invatamantul 
preuniversitar 
 

Bacau 101795 86696 

Botosani 66636 61675 

Iasi 123072 113292 

Neamt 77667 67347 

Suceava 108858 103752 

Vaslui 70203 63331 

Elevi inscrisi in invatamantul primar si 
gimnazial (inclusiv invatamantul 
special) 
 

Bacau 68696 57832 

Botosani 46339 41860 

Iasi 80640 73846 

Neamt 50804 42212 

Suceava 73489 65112 

Vaslui 47850 42477 

Elevi inscrisi in invatamantul liceal 
 

Bacau 23307 26802 

Botosani 13690 18611 

Iasi 27929 34447 

Neamt 19198 22364 

Suceava 25404 35791 

Vaslui 15118 19449 

Studenti inscrisi 
 

Bacau 8235 5889 

Botosani 199 269 

Iasi 60102 51157 

Neamt 613 660 

Suceava 10579 8381 

Vaslui 34 : 

Sursa: Aplicatia TEMPO al INS 

 


