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Introducere 
 

Această cercetare sociologică vizează identificarea rezultatelor fondurilor de coeziune 

în două regiuni ale României (Nord-Est și Nord-Vest) și informarea publicului cu privire la 

impactul fondurilor de coeziune asupra vieții cetățenilor. 

Cercetarea sociologică arată modul în care standardele de viață au fost îmbunătățite 

în perioada 2013-2020 cu contribuția fondurilor de coeziune, în regiunile Nord-Vest și Nord-

Est ale României. Fondurile structurale asigură investiții în toate cele 276 de regiuni ale UE 

pentru a sprijini crearea de locuri de muncă, competitivitatea întreprinderilor, creștere 

economică și dezvoltare durabilă. Abordarea sociologică și instrumentele sale specifice 

dezvăluie aspectele umane ale subiectului cercetat și contribuie la o mai bună înțelegere a 

statisticilor și analizei economice. 

 

Foto: Ingo Joseph  

Scopul proiectului 

Scopul principal al proictului este de a promova în rândul populației o mai bună 

înțelegere a politicii de coeziune UE inclusiv fondul de tranziție echitabilă și planul de 

redresare pentru Europa. De asemenea, prin acest proiect se dorește și creșterea nivelului de 

vizibilitate al fondurilor de coeziune (fonduri structurale și fonduri de investiții europene) 

asupra calității vieții oamenilor în două regiuni importante ale României (Nord-Vest și Nord-

Est). 
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Obiective proiectului pe scurt 

• înțelegerea rolului fondurilor de coeziune în creșterea locurilor de muncă, 

creșterea economică și îmbunătățirea calității vieții în comunitățile mai puțin dezvoltate din 

România; 

• creșterea gradului de conștientizare prin diseminarea informațiilor; 

• încurajarea participării civice. 

 

Românii și fondurile europene 
 

 

 

O cercetare realizată în 2020 de către INSCOP  la comanda europarlamentarului Rareș 

Bogdan, a arătat că majoritatea românilor (62,6%) consideră că nu au fost atrase suficiente 

fonduri europene, 27,6% sunt de părere că România a atras suficiente fonduri, în timp ce 9,8% 

nu știu sau nu răspund. 

Din populația care consideră că România nu a atras suficiente fonduri europene 

(62,6%), doar 10,5% este de părere că Uniunea Europeană este de vină, în timp ce majoritatea 

(85,9%) identifică România drept cauza principală a acestei situații. 3,5% dintre respondenți 

nu știu sau nu răspund la această întrebare. (Alba24, 2020) 

Astfel majoritatea românilor consideră că nu Uniunea Europeană este de vină pentru 

numărul mic de fonduri europene atrase către țara noastră, ci vina este de fapt a României. 



4 
 

Pentru o cunoaștere corectă și completă în ceea ce privește fondurile de coeziune, românii 

trebuie informați cu privire la demersurile care se fac pentru acestor fonduri. 

În 2020, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, a declarat într-o conferinţă de 

presă, că România a absorbit până acum 8,8 miliarde de euro din fondurile europene pentru 

politica de coeziune aferentă perioadei 2014-2021, ceea ce echivalează cu o rată de absorbţie 

de 38,9%. (Digi24, 2020) 

 

Fonduri de coeziune 
 

 

Foto: Pixabay  

Fondurile de coeziune 

Fondurile de coeziune sunt destinate statelor membre al căror venit naţional brut 

(VNB) pe cap de locuitor este mai mic de 90% din media UE. Acestea vizează reducerea 

disparităţilor economice, sociale şi promovarea dezvoltării durabile. 

În prezent, se supune aceloraşi norme de programare, de gestionare şi de 

monitorizare ca şi FEDR şi FSE, prin intermediul Regulamentului de stabilire a unor dispoziţii 

comune. (Comisia Europeană) 

Obiectivele fondului de coeziune 

Fondul de coeziune a fost instituit în vederea consolidării coeziunii economice, sociale 

și teritoriale a Uniunii Europene, în scopul promovării dezvoltării durabile. Pentru perioadele 

de programare 2014-2020 și 2021-2027 acesta asigură sprijin pentru: 
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• investiții în domeniul mediului, inclusiv în domenii legate de 

dezvoltarea durabilă și energia sustenabilă care prezintă beneficii de mediu; 

• rețelele transeuropene în domeniul infrastructurii de transport (TEN-

T); 

• asistență tehnică. 

În perioada 2014-2020 Fondul de coeziune a sprijinit cu o sumă de 11,3 miliarde EUR 

proiecte de infrastructură de transport cu valoare adăugată europeană din cadrul 

Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE). 

Țările eligibile 

 În perioada de programare 2014-2020, Fondul de coeziune pune la dispoziție fonduri 

pentru 15 state membre: Bulgara, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, 

Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România (6.934.900.000 euro), Slovacia și Slovenia. 

(Parlamentul European) 
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Programele operaționale 
 

 

Foto: Christina Morillo  

POCA 

POCA va promova crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze 

dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și 

reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. 

Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică are nevoie de resurse umane 

competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al utilizării resurselor, 

o structură instituțional-administrativă adecvată, precum și de proceduri clare, simple și 

predictibile de funcționare. (Fonduri UE) 

POCA 2014-2020 se adresează tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României. În 

cadrul Programului vor putea obține finanțare următoarele tipuri de beneficiari: autorități și 

instituții publice centrale, autorități administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, 

instituțiile de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română, autorități și 

instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor, autorități și instituții publice 

locale beneficiare ITI, instituțiile din sistemul judiciar. (Fonduri UE) 

POCU 

Programul Operațional Capital Uman (POCU) stabilește prioritățile de investiții, 

obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, 

continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și 

contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐
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2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de 

a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre 

ale UE. (Fonduri UE) 

POC 

Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții menite să răspundă 

nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea 

ce privește: (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și (b) 

infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându‐se astfel 

ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să 

antreneze creștere și sustenabilitate.  

Alăturarea celor doi vectori – Cercetare‐Dezvoltare‐Inovare și Tehnologia Informaţiei 

şi a Comunicaţiilor – în cadrul aceluiași program operațional este justificată strategic de rolul 

multiplicator al acestor domenii și de sprijinul direct prin care acestea contribuie la obiectivele 

de specializare inteligentă și promovează noi oportunități de creștere, în special într‐un număr 

limitat de domenii prioritare concentrate pe avantajele comparative ale României. (Fonduri 

UE) 

POR 

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este succesorul Programului 

Operațional Regional 2007-2013 și unul dintre programele prin care România va putea accesa 

fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru 

Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada 2014-2020. Viziunea strategică privind nevoile de 

dezvoltare cărora trebuie să le răspundă POR 2014-2020 are la bază analiza situației 

economice și sociale a regiunilor României (în Strategia Naţională pentru Dezvoltare 

Regională 2014-2020).  

POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice 

și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea 

dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a 

regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice 

potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. (Fonduri UE) 
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PIB-ul regional al UE, calculat în sistem SPC pe cap de locuitor 

(Standardul Puterii de Cumpărare) 

 

Standardul puterii de cumpărare (SPC) este o monedă fictivă calculată de Eurostat ce 

elimină diferenţele în puterea de cumpărare a diferitelor ţări. Valorile SPC sunt derivate din 

valori exprimate în moneda naţională, folosind paritatea puterii de cumpărare ca factor de 

conversie. Acestea sunt obţinute ca medie ponderată a raportului relativ al preţurilor unui coş 

de bunuri şi servicii.  

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

București-Ilfov 33500 34200 37300 39400 43200 45300 50100 

Sud-Muntenia 11200 12500 12300 13500 14400 15500 16500 

Sud-Est 12800 13300 13300 14100 15400 16500 17300 

Sud-Vest Oltenia 10600 10600 11300 12100 13900 15400 16900 

Vest 14900 15000 16100 17900 19300 20400 22400 

Centru 13400 13700 14500 16000 17700 19000 20400 

Nord-Est 8900 9100 9500 10300 11700 12500 13600 

Nord-Vest 12300 13100 13600 15200 17400 18300 20200 

*SPC împărțit pe regiunile României pe perioada 2013- 2019, Sursă: Eurostat 

 

 La nivel național standarul puterii de cumpărare este foarte ridicat în regiunea 

București-Ilfov având un indicativ dublu, chiar în unele cazuri triplu, față de restul regiunilor 

pe tot parcursul perioadei 2013-2019. Regiunea de la coada clasamentului este Nord-Est, 

aceasta având un indicativ maxim de 13600 în anul 2019.  

 Regiunea de Nord-Vest se situează undeva la mijlocul clasamentului pe toată perioada 

de timp analizată, aceasta ținând un trend ascendent până la indicativul de 20200. 

 Între regiunile Nord-Est și Nord-Vest, diferența este una majoră, de 6200 de unități, 

Nord-Estul dovendind slaba sa dezvoltare economică în raport cu Nord-Vestul. 
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 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Top 3 Regiuni NUTS 2 cu cel mai scăzut indice SPC 

Sanliurfa, 

Diyarbakir 

(Turcia) 

7100 7200 7800 7700 7900 7400 7200 

Van, Mus, 

Bitlis, Hakkari 

(Turcia) 

6300 6700 7100 7300 7700 7600 7600 

Veri (Italia) 6200 6400 6800 6900 7200 7400 7700 

Top 3 Regiuni din cadrul UE cu cel mai scăzut indice SPC 

Veri (Italia) 6200 6400 6800 6900 7200 7400 7700 

Severozapaden 

(Bulgaria) 

7500 8100 8100 8500 9200 10300 10200 

Severen 

tsentralen 

(Bulgaria) 

8500 9100 9200 9500 10100 10700 11100 

Top 3 Regiuni cu cel mai ridicat indice SPC 

Luxembourg 72500 75200 77600 78400 78900 79200 79600 

Southern 32800 33800 63800 58200 65700 70900 75100 

Praha 49400 51400 54200 55700 58700 62300 64600 

*Topul este creat în funcție de rezultatele oferite în ultimul an (2019) Sursă: Eurostat 

 

 Conform datelor oferite de Eurostat, cea mai bine dezvoltată regiune din punct de 

vedere economic este Luxembourg aceasta acumulând un indicativ de standard al puterii de 

cumpărare de 79600 în 2019, la pol opus în același an se află regiunea Snilurfa, Diyarbakir din 

Turcia, aceasta reușind să se redice la un indicativ de doar 7200 al SPC. Din punct de vedere 

al clasamentului Turcia deține două regiuni cu un indice scăzut al SPC, iar Italia una, aceea 

fiind regiunea Veri. 

 În regunile din cadrul Uniunii Europene, Veri este la coada clasamentului cu un 

indicativ de doar 7700, această regiune aflându-se în ambele clasamente negative. Celelalte 
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două regiuni ale clasamentului negativ al UE sunt Severozapaden și Severen Tsentralen din 

Bulgaria, acestea acumulând un indice al SPC în valoare de 10200, respectiv 11100. 

 Media dintre cel mai ridicat și cel mai scăzut indice este undeva în jurul 43400 de 

unități. 

  

 

 

Sursă: Eurostat 

 

 Conform mediei de 43400 al idicelui SPC, România se clasează cu toate regiunile, în 

afară de cea București-Ilfov, în jumătatea de jos a clasamentului tuturor regiunilor din NUTS 

2. Regiunea București-Ilfov este semnificativ mai dezvoltată economic, acest fapt rezultând 

într-o poziționare în topul superior al regiunilor la nivel european. Regiunea de Nord-Est a 

României se apropie semnificativ de nivelul minim din topul regiunilor subdezvoltate conform 

indicelui SPC, aceasta fiind în 2019 la doar 6400 de unități față de Sanliurfa, Diyarbakir care 

este regiunea codașă dintre toate regiunile încadrate în NUTS 2. 

 Comparând regiunile din România pe decursul perioadei 2013-2019 cu cele 3 regiuni 

cu un indice scăzut al SPC, putem observa o creștere constantă în toate regiunile naționale, 
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care se diferențiază în anul 2019 cu cel puțin 4500 unități (Sud – Est). În cele 3 regiuni cu un 

indice scăzut se observă majoritar stagnări pe perioada 2013-2019, descreșteri sau maxim 

creșteri de 1500 de unități.  

 Regiunile de Nord-Est și Nord-Vest, deși nu au înregistrat creșteri semnificative ale 

SPC, acestea totuși reușesc să rămână pe un trend pozitiv, încercând să țină pasul cu restul 

regiunilor din România și nu numai. 

 România deși nu are cei mai ridicați indici SPC, aceasta reușește să se afle pe un trend 

pozitiv aproape constant în toate regiunile de dezvoltare. 

 Analizând datele prezentate anterior putem concluziona că România cu toate regiunile 

sale de dezvoltare se află pe un trend ascendent uniform, fiecare regiune în parte 

dezvoltându-se constant. Diferența dintre regiuni, va continua să existe până când fiecare în 

parte va atinge limita superioară a indicelui SPC. În comparație cu restul regiunilor 

componente NUTS 2, aproximativ toate regiunile naționale sunt sub media indicelui 

standardului puterii de cumpărare, cu excepție regiunea București-Ilfov care este ușor peste 

medie.  

 Clasamentul celor mai subdezvoltatea regiuni din cadrul Uniunii Europene este format 

din Veri (Italia), Severozapaden (Bulgaria) și Severen Tsentralen (Bulgaria), acestea având o 

medie a indicativului SPC în valoare de 9600. 

 Cele mai subdezvoltate regiuni din NUTS 2 sunt două din Turcia și una din Italia, 

acestea stabilind cel mai mic indice de SPC, mai precis de 7200, respectiv, 7700. La polul opus 

se află trei regiuni foarte bine dezvoltate, mai precis Luxembourg, Sothern și Praha, acestea 

ridicând indicele la valori cuprinse între 64600 și 79600. 
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Produsul Intern Brut (PIB) 
 

 

Foto: Skylar Kang  

PIB-ul pe cap de locuitor 

PIB-ul pe cap de locuitor este o măsurare a PIB-ului pe persoană din populația unei 

țări. Aceasta indică faptul că, cantitatea de producție sau venit pe persoană într-o economie 

poate indica productivitate medie sau nivel mediu de viață. PIB-ul pe cap de locuitor poate fi 

declarat în termeni nominali, reali (ajustat la inflație) sau PPP (paritate puterea de 

cumpărare). (Jason Fernando, 2021) 

PIB-ul nominal 

PIB-ul nominal este o evaluare a producției economice într-o economie care include 

prețurile curente în calculul său. Cu alte cuvinte, nu elimină inflația sau ritmul creșterii 

prețurilor, ceea ce poate umfla cifra de creștere. Toate bunurile și serviciile numărate în PIB 

nominal sunt evaluate la prețurile pentru care acele bunuri și servicii sunt vândute efectiv în 

acel an. (Jason Fernando, 2021) 

Datele din tabelul 1 sunt extrase de pe Eurostat și semnifică produsul intern brut 

nominal, în tabelul 3 se regasește valoarea produsului intern brut pe cap de locuitor care este 

calulat de către cercetătorii economiști din cadrul Cult Market Research din PIB-ul nominal și 

numarul de locuitori din fiecare regiune, datele se regăsesc în tabelul 2 și au fost extrase de 

pe site-ul Institutului Național de Statistică. 
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PIB-ul nominal pe regiunile de interes 

-euro 
Table 1 

    Regiuni   

Ani România Regiunea Nord-Vest Regiunea Nord-Est 

2013 143,690,380,000 16,130,810,000 14,762,630,000 

2014 150,708,620,000 17,279,470,000 15,259,450,000 

2015 160,149,800,000 18,336,370,000 16,099,330,000 

2016 170,063,360,000 19,975,820,000 17,139,970,000 

2017 187,772,650,000 22,942,150,000 19,438,390,000 

2018 204,496,880,000 24,637,090,000 21,212,710,000 

2019 223,337,410,000 26,835,530,000 23,123,110,000 
 

Populația după domiciliu la 1 ianuarie pe regiuni 

Table 2 

Regiuni 

Ani 

Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

UM: Număr persoane 

TOTAL 22.390.978 22.346.178 22.312.887 22.273.309 22.236.154 22.221.895 22.204.507 

Regiunea 
NORD-VEST 2.844.387 2.841.110 2.840.197 2.837.497 2.836.304 2.835.800 2.833.789 

Regiunea 
NORD-EST 3.885.934 3.899.889 3.924.858 3.934.389 3.942.507 3.962.515 3.979.271 

 

PIB pe cap de locuitor 

-euro 

Table 3 

              

         Ani       

  Regiune 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  România 6.417 6.744 7.177 7.635 8.444 9.202 10.058 

  
Regiunea 
Nord-Vest 

5.671 6.082 6.456 7.040 8.089 8.688 9.470 

  
Regiunea 
Nord-Est 

3.799 3.913 4.102 4.356 4.930 5.353 5.811 

 

 

PIB-ul anual pe cap de locuitor în regiunea Nord-Vest din 2013 până în 2019 a crescut 

constant.  Valoarea în 2013 fiind de 5.671 de euro și ajungând la sfârșitul celor 7 ani la 9.470 

de euro. Din 2013 până 2015 creșterea a fost de aproximativ 400 de euro pe cap de locuitor, 
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în 2016 și 2017 cu aproximativ 1.000 de euro, iar în 2017 și 2019 cu 600 de euro, respectiv 

800 de euro pe cap de locuitor. 

În regiunea Nord-Est PIB-ul pe cap de locuitor a crescut de la 3.799 euro până la 5.811 

euro în cei 7 ani, astfel, din 2013 până în 2016 creșterea a fost de aproximativ 200 de euro pe 

an pe cap de locuitor, în 2017 s-a înregistrat cea mai mare creștere de aproximativ 600 de 

euro, iar din 2017 până în 2019 creșterea a fost de aproximativ 430 de euro. 

Cele două regiuni au păstrat trand-ul național acela de a crește constat pe perioada 

celor 7 ani. La nivel național cele mai mari creșteri au fost înregistrate în ultimii 3 ani analizați 

(2017-2018-2019), creșterea fiind de aproximativ 800 de euro. 

 

 

 

 

 

Populația activă 

 

Foto: Jacek Dylag  

Populația activă din punct de vedere economic include toate persoanele care 

furnizează sau sunt disponibile să furnizeze forță de muncă pentru activitățile de producție 

înscrise în limitele producției din conturile naționale. Ea cuprinde toate persoanele care 

îndeplinesc cerințele de încadrare în piața muncii sau în rândul șomerilor, după cum sunt 

definite ulterior. (Comisia Europeana, 2010, p. 4) 
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Populația activă civilă pe sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 

Sex masculin, perioada 2012-2019 

          

 

Sex 
Masculin 

Macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare și județe 

Ani 

 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

 UM: persoane 

 Total Regiunea NORD-VEST 664.800 660.800 659.600 657.700 669.800 667.200 667.200 

 - Bihor 147.400 145.200 144.800 141.800 144.900 144.400 142.400 

 - Bistrița-Năsăud 73.300 72.000 71.500 72.900 74.000 72.000 70.400 

 - Cluj 192.800 194.300 197.700 199.800 205.500 205.000 208.600 

 - Maramureș 110.900 110.300 108.800 106.400 108.800 108.500 108.800 

 - Satu Mare 82.400 82.600 81.500 79.800 80.000 79.600 78.900 

 - Sălaj 58.000 56.400 55.300 57.000 56.600 57.700 58.100 

 Total Regiunea NORD-EST 680.400 669.000 659.100 655.200 653.500 647.200 642.600 

 - Bacău 124.600 118.700 119.700 120.700 120.500 120.800 119.700 

 - Botoșani 77.600 77.800 75.500 72.800 72.500 70.700 71.900 

 - Iași 159.800 155.100 157.100 157.700 162.300 160.000 157.900 

 - Neamț 106.100 106.900 103.000 103.400 99.600 98.700 98.800 

 - Suceava 132.900 131.200 127.700 127.600 126.300 126.400 125.500 

 - Vaslui 79.400 79.300 76.100 73.000 72.300 70.600 68.800 

Datele statistice arată că în regiunea Nord-Vest, numărul persoanelor de sex masculin 

active pe piața muncii a fost în scădere începând din anul 2013 până în anul 2016. În anul 

2017 a  avut loc o creștere a persoanelor active, însă acest număr a scăzut în anul 2018 și 2019 

cu aproximativ 2.000 de persoane, numărul rămânând constant. 

Dintre județele care fac parte din regiunea Nord-Vest, Sălaj se află pe ultimul loc în 

ceea ce privește bărbații activi, (numărul acestora rămânând constant pe perioada celor 7 ani) 

acesta este urmat de Bistrița-Năsăud și Satul Mare. Cele mai active persoane de sex masculin 

se află în județul Cluj care au fost în continuă creștere din 2013 până în 2019. 

În ceea ce privește regiunea Nord-Est, aceasta a avut o pierdere de aproximativ 40.000 

de bărbați activi pe perioada celor 7 ani, această scădere a avut loc treptat, în anul 2014 și 

2015 au fost scăderi de aproximativ 10.000 de persoane pe an, iar 2016 până în anul 2019 

scăderile au fost la intervale mai mici. 

În regiunea Nord-Est, județul de pe ultimul loc din punct de vedere al persoanelor 

active de sex masculin, se află Botoșani, care a avut o scădere de aproximativ 6.000 de 

persoane din 2013 până în 2019, totuși, județul Vaslui care inițial a avut mai multe persoane 

active în 2013, decât Botoșani, a ajuns în anul 2019 să fie județul cu cele mai puține persoane 

active de sex masculin din acestă regiune. 
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Județul care are cei mai mulți bărbați activi din regiunea Nord-Est este Iași, urmat de 

Suceava și Bacău, toate cele 3 județe ajungând ca din 2013 până în 2019 să aibă cu câteva mii 

de persoane mai puțin. 

 

Populația activă civilă pe sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 

Sex feminin, perioada 2013-2019 

          

 

Sex 
Feminin 

Macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare și județe 

Ani 

 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

 UM: persoane 

 Total Regiunea NORD-VEST 574.400 571.600 55.7400 549.300 543.700 543.100 550.500 

 - Bihor 129.300 129.600 127.600 126.000 122.000 121.200 121.800 

 - Bistrița-Năsăud 63.500 62.800 62.300 59.200 57.300 57.000 58.100 

 - Cluj 157.300 159.300 155.500 160.800 160.400 161.000 164.900 

 - Maramureș 98.200 96.200 94.000 90.000 90.100 92.200 93.000 

 - Satu Mare 76.100 73.600 69.800 67.200 67.700 66.900 67.400 

 - Sălaj 50.000 50.100 48.200 46.100 46.200 44.800 45.300 

 Total Regiunea NORD-EST 608.600 594.100 568.100 539.100 537.100 545.200 552.300 

 - Bacău 99.800 100.300 95.800 90.700 91.200 91.200 93.500 

 - Botoșani 79.300 74.900 71.100 66.800 64.100 65.700 65.400 

 - Iași 141.600 139.800 133.300 131.500 132.400 136.300 139.400 

 - Neamț 94.600 90.600 87.300 79.000 80.900 82.700 83.200 

 - Suceava 116.900 115.200 110.000 104.300 103.200 105.200 106.100 

 - Vaslui 76.400 73300 70.600 66.800 65.300 64.100 64.700 

 

Regiunea Nord-Vest a avut o scădere a persoanelor active de sex feminin din 2013 

până în 2019 de apoximativ 24.000 de persoane. Din 2013 până în 2018, numărul persoanelor 

a fost în scădere, în 2018 numărul femeilor active fiind de 543.100, iar în 2019 crescând cu 

8.000 de persoane, astfel ajungând la 550.500 de femei active. 

La fel ca în cazul datelor despre bărbați, cele mai multe femei active se află în Cluj, 

urmat de Bihor și Maramureș. Județele cu cel mai scăzut număr de femei active sunt în ordine 

crescătoare Sălaj, Bistrița-Năsăud  și Satu Mare. 

Dintre toate cele 6 județe, Cluj este singurul județ care din 2013 până în 2019 a avut o 

creștere a numărului de femei active, restul județelor înregistrând scăderi pe parcursul celor 

7 ani. Spre deosebire de persoanele de sex masculin, regiunea per ansamblu a fost în scădere 

în ceea ce privește numărului persoanelor active, în cazul bărbaților numărul a crescut. De 

asemenea, toate județele din regiunea N-V au mai mulți bărbați activi, decât femei. 
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În regiunea Nord-Est au fost înregistrate scăderi destul de mari în privința persoanelor 

active de sex feminin, din 2013 până în 2020, regiunea a ajuns să aibă o scădere 

de  aproximativ 56.000 de femei. 

Județele cu cele mai multe femei active sunt Iași urmat de Suceava, Bacău și Neamț 

care se află la mijlocul listei, iar Botoșani și Vaslui se află pe ultimele locuri (numărul 

persoanelor active din ultimele județe fiind apropiat atât pentru bărbați, cât și pentru femei). 

 

 

 

 

 

 

 

Populația activă civilă, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 

          

 

Total 
Macroregiuni, regiuni de 

dezvoltare și județe 

Ani 

 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

 UM: persoane 

 Total Regiunea NORD-VEST 1.239.200 1.232.400 1.217.000 1.207.000 1.213.500 1.210.300 1.217.700 

 - Bihor 276.700 274.800 272.400 267.800 266.900 265.600 264.200 

 - Bistrița-Năsăud 136.800 134.800 133.800 132.100 131.300 129.000 128.500 

 - Cluj 350.100 353.600 353.200 360.600 365.900 366.000 373.500 

 - Maramureș 209.100 206.500 202.800 196.400 198.900 200.700 201.800 

 - Satu Mare 158.500 156.200 151.300 147.000 147.700 146.500 146.300 

 - Sălaj 108.000 106.500 103.500 103.100 102.800 102.500 103.400 

 Total Regiunea NORD-EST 1.289.000 1.263.100 1.227.200 1.194.300 1.190.600 1.192.400 1.194.900 

 - Bacău 224.400 219.000 215.500 211.400 211.700 212.000 213.200 

 - Botoșani 156.900 152.700 146.600 139.600 136.600 136.400 137.300 

 - Iași 301.400 294.900 290.400 289.200 294.700 296.300 297.300 

 - Neamț 200.700 197.500 190.300 182.400 180.500 181.400 182.000 

 - Suceava 249.800 246.400 237.700 231.900 229.500 231.600 231.600 

 - Vaslui 155.800 152600 146.700 139.800 137.600 134.700 133.500 

 

Datele cumulate pentru femei și bărbați arată că pe regiunea Nord-Vest s-a înregistrat 

o scădere de aproximativ 22.000 de persoane active din 2013 până în 2019. În ceea ce privește 

județele, Cluj se află pe primul loc atât ca număr de persoane active, cât și ca evoluție pentru 
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cei 7 ani, acesta având în anul 2013 350.100 de persoane active, iar în anul 2019, înregistrează 

o creștere de aproximativ 33.000 de persoane ajungând la 373.500 de persoane active. 

În cazul celorlalte județe din  regiunea Nord-Vest, acestea au avut scăderi din anul 

2013 până în anul 2019. Pe ultimele locuri fiind clasate județul Sălaj, urmat de Bistrița-Năsăud 

și Satu Mare. Județele care se încadrează la mijlocul listei în ceea ce privește numărul 

persoanelor active sunt Maramureș și Bihor. 

Asemenea regiunii Nord-Vest, regiunea Nord-Est a înregistrat scăderi în ceea ce 

privește numărul total al persoanele active, însă, în cazul acesteia scăderea fiind de 3 ori mai 

mare, decât în cazul regiunii Nord-Vest. Regiunea N-E avea în anul 2013 un număr total de 

persoane active de aproximativ 1.289.000, în anul 2019 numărul a ajuns la 1.194.900 de 

persoane. 

Județul cu cel mai mare număr de persoane active este Iași, care în decursul perioadei 

de interes a avut scăderi, iar în anul 2019 a ajuns să se apropie de numărul inițial din 2013, 

astfel în 2019 a înregistrat 297.300 de persoane active față de 301.400 înregistrate în 2013. 

Situația este asemănătoare și în celelalte județe, acestea având un număr mai mic de 

persoane active în 2019 față de 2013. Pe ultimele locuri în ceea ce privește județele cu cel mai 

mic număr de persoane active se află Vaslui și Botoșani, având un număr apropiat de persoane 

active. 

În cazul ambelor regiuni se poate observa o scădere pe parcursul celor 7 ani. Numărul 

mic de persoane active dintr-un anumit județ are legătură cu populația totală din județul 

respectiv, astfel este de așteptat ca în județele mari numărul de persoane active să fie mult 

mai mare decât în județele mici. 
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Locurile de muncă create prin fondurilor de coeziune 
 

 

Foto: Sora Shimazaki  

 

 

În perioada 2014-2020, cu ajutorul proiectelor finanțate prin POC (Programul 

Operațional Competitivitate), au fost create 35 de noi locuri de muncă în regiunea Nord-Est, 

în județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. În regiunea de Nord-Vest incluzând 

Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj au fost create 44 noi locuri de 

muncă prin finanțarea proiectelor de același program menționat mai sus. 

În cadrul proiectelor finanțate de către POCU (Programul Operațional Capital Uman), 

în perioada 2018-2019, în regiunea Nord-Vest au fost create 8.243 de locuri noi de muncă, iar 

în Nord-Est 9.014 locuri de muncă noi. 

 

Pentru axele de finanțare POCA (Programului Operațional Capacitate Administrativă) 

și POR (Programul Operațional Regional), autoritățile de management nu au colectat și 

centralizat informații cu privire la locurile de muncă create în mod direct prin implementarea 

proiectelor finanțate de aceștia. 
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Concluzii 

 

Pib-ul anual pe cap de locuitor în perioada 2013-2015 este în creștere pentru ambele 

regiuni, dar Nord-Vestul se remarcă cu o creștere de 400 de euro pe cap de locuitor, dublu 

față de regiunea Nord-Est. În perioada 2016-2019 acest trend de creștere se păstrează în 

paralel cu menținerea diferenței duble ca și valoare dintre cele două regiuni, Nord-Vestul 

având cea mai mare creștere din toți anii analizați. 

 

Persoanele de sex masculin active pe piața muncii a fost în scădere începând din anul 

2013 până în anul 2016 în ambele regiuni, dar Nord-Vestul câștigă avantaj în anul 2017 când 

a fost înregistrată o creștere de 12.000 de persoane, iar Nord-Estul și-a menținut trendul 

descendent. În 2019 Nord-Vestul înregistrează o creștere totală a numărului de persoane de 

sex masculin active pe piața muncii de 2.400, în schimb regiunea de Nord-Est a înregistrat o 

pierdere de 37.800 de persoane active pe piața muncii. Județul Cluj din regiunea de Nord-

Vest a stabilit cea mai mare creștere în numărul de persoane angajate pe periada celor 7 ani 

cu o valoare de 23.400 de persoane, pe când Nord-Estul nu a avut parte de nici o creștere în 

nici unul dintre județe. 

Numărul total de persoane active pe piața muncii de sex feminin nu a înregistrat un 

trend ascendent în niciuna dintre cele două regiuni pe parcursul celor 7 ani. 

 Datele cumulate pentru femei și bărbați arată că pe regiunea Nord-Vest s-a înregistrat 

o scădere de aproximativ 22.000 de persoane active din 2013 până în 2019. 

Asemenea regiunii Nord-Vest, regiunea Nord-Est a înregistrat scăderi în ceea ce 

privește numărul total al persoanele active, însă, în cazul acesteia scăderea fiind de 3 ori mai 

mare, decât în cazul regiunii Nord-Vest, aceasta pornind de la 1.289.000, în anul 2013 și 

ajungând în anul 2019 la 1.194.900 de persoane. 
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