Analiza mediului antreprenorial din Regiunea Nord Est

REALIZATA IN CADRUL PROIECTULUI LET’S START UP AFACEREA TA!, POCU/82/3/7/104999
Regiunea Nord-Est acopera zona de nord-est a tarii si este o parte a vechii regiuni istorice a Moldovei, fiind
compusa din sase judete: Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui. Conform clasificarii Eurostat prin
Nomenclatorul Unitatilor Teritoriale pentru Statistica (NUTS), judetele reprezinta nivelul NUTS 3, regiunea
Nord-Est este incadrata pe palierul NUTS 2, impreuna cu celelalte regiuni de dezvoltare ale tarii, acestea fiind
incluse, la randul lor, in unitati teritoriale statistice mai mari (NUTS 1). Regiunea Nord-Est face parte, alaturi de
regiunea Sud-Est, din Macroregiunea 2 a Romaniei.
Unitate teritoriala

Regiunea Nord-Est

Suprafata totala (km²)
6.621
4.986
5.476
5.896
8.553
5.318
36.850

Bacau
Botosani
Iasi
Neamt
Suceava
Vaslui

Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei, INS

Suprafata regiunii este de 3.684.983 hectare (36.850 km²), reprezentand aproximativ 15,46% din suprafata
Romaniei), cele mai intinse judete fiind Suceava, cu o suprafata de 8.553 km² si Bacau cu 6.621 km².
In regiune se afla localitatea situata la cea mai mare latitudine din Romania – Horodistea – 48o14’9’’. Regiunea
se desfasoara intre 48o15’N - 46o00’N latitudine nordica si 28o15’E - 24o56’E longitudine estica. Altitudinea
maxima din regiune este de 2.100 m pe varful Pietrosul Calimani, situat la limita dintre judetele Suceava si
Mures.

Istoricul regiunii
Regiunea istorica a Moldovei – fostul Principat al Moldovei (1359 - 1859) a atins maximul de expansiune in
timpul domniei lui Stefan cel Mare (1457 - 1504), dupa care a pierdut de-a lungul timpului anumite regiuni
(Bugeac in 1538 – redobandit partial in 1856, Bucovina in 1775, Basarabia in 1812).
Dupa unirea cu Tara Romaneasca (1859), Bugeacul este din nou pierdut (1878) in schimbul dobandirii
Dobrogei de catre nou creata Romanie. Dupa Primului Razboi Mondial se realizeaza Marea Unire (1918),
moment in care toate regiunile istorice ale Principatului Moldovei se reunesc in cadrul Romaniei Mari. In timpul
celui de-al Doilea Razboi Mondial, Romania pierde nordul Bucovinei, Tinutul Hertei, Basarabia si Bugeacul in
favoarea URSS incepand din 1940. Dupa razboi este recunoscuta definitiv anexarea acestor teritorii de catre
URSS, iar dupa destramarea acesteia in 1991, nordul Bucovinei, Tinutul Hertei si nordul Basarabiei formeaza
oblastul Cernauti, Bugeacul devine parte componenta a oblastului Odesa, ambele facand parte din Ucraina, iar
restul Basarabiei formeaza, impreuna cu Transnistria - Republica Moldova. In urma ultimei reorganizari
teritoriale, din 1968, teritoriul ramas in Romania a fostului Principat al Moldovei a fost impartit in 8 judete:
Botosani, Bacau, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui, Galati si Vrancea. Primele sase judete fac parte acum din
Regiunea Nord-Est, celelalte 2 apartinand Regiunii Sud-Est.
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Geografic, regiunea se invecineaza la nord cu Ucraina (oblastul/regiunea Cernauti) – granita de 184,2 km
lungime, la sud cu judetele Galati si Vrancea (Regiunea Sud-Est), la est cu Republica Moldova (regiunile Nord,
Centru si Sud) – granita de 562,3 km lungime, iar la vest cu judetele Maramures si Bistrita-Nasaud (Regiunea
Nord-Vest) si judetele Mures, Harghita si Covasna (Regiunea Centru).
Un aspect cheie al localizarii geografice al Regiunii Nord-Est este faptul ca se constituie parte din frontiera
estica a Uniunii Europene, cu implicatii majore in ceea ce priveste securizarea punctelor de trecere a frontierei,
avand o granita de 184,2 km lungime cu Ucraina (terestra si fluviala) si de 562,3 km cu Republica Moldova (in
intregime fluviala – formata de raul Prut).
In regiune exista un singur punct rutier de trecere a frontierei catre Ucraina, Siret (SV) si unul feroviar, Vicsani
(SV). Catre Republica Moldova exista patru puncte rutiere de trecere a frontierei: Radauti-Prut (BT), Stanca
(BT), Sculeni (IS) si Albita (VS) si doua feroviare - Ungheni (IS) si Falciu (VS), ultimul fiind momentan
neoperational.
Localizarea la limita estica a Uniunii Europene confera regiunii un avantaj strategic din punct de vedere al
cooperarii transfrontaliere cu Ucraina si Republica Moldova, in perspectiva apropierii acestora de structurile
europene.

Evolutia produsului intern brut regional
Produsul intern brut nominal a avut o dinamica pozitiva in perioada de analiza, inregistrand o crestere sustinuta
atat la nivel national cat si regional. Principalul motor al cresterii economice l-a constituit consumul individual al
populatiei stimulat de:
1. Asteptarile pozitive existente pe piata muncii privind ocuparea si nivelul veniturilor;
2. Masurile de ordin bugetar care au presupus cresteri succesive ale salariilor bugetarilor, punctului de pensie
si a salariului minim pe economie. Astfel, salariul minim pe economie a crescut de la 1050 lei (2016), la 1450
lei (2017), 1900 lei (2018) 2080 lei (2019) si 2230 lei (ian. 2020);
3. Masurile de ordin fiscal au fost traduse in reducerea impozitelor indirecte si a unor impozite directe. De
exemplu cota standard a taxei pe valoare adaugata (TVA) s-a redus de la nivelul initial de 24%, la 21% in 2016
si 19% din 2017, iar impozitul pe salarii a devenit 10% din 2018 (scadere de la 16%).
Totodata, au avut loc micsorari ale cotei reduse de TVA la nivelul de: 9% pentru medicamente si produse
ortopedice, la 5% pentru servicii de cazare si restaurant, editare de carti, manuale scolare, acces la
evenimente culturale, sportive, etc.
4. Masurile de ordin monetar : nivelul scazut al ratelor dobanzii pentru creditul de consum, comparativ cu
perioadele anterioare.
In cele ce urmeaza este prezentata o analiza a evolutiei produsului intern brut, in preturi curente si in puterea
standard de cumparare, precum si rata reala de crestere a acestuia la nivel national si regional.
Ultimele date statistice disponibile pentru produsul intern brut la nivel regional sunt pentru anul 2018. Pentru
perioada 2019-2022 exista o proiectie a acestui indicatori realizata de catre Comisia Nationala de Strategie si
Prognoza in materialul intitulat „Proiectia principalilor indicatori economico- sociali in profil teritorial pana in
2022 (mai 2019)
Realizările statistice provizorii au relevat o încetinire conjuncturală a creşterii economice în anul 2018, în
principal din cauza situaţiei economice externe, respectiv o dinamică a produsului intern brut de 4,1% faţă de
2017. Totuşi, creşterea PIB a rămas una robustă, printre cele mai ridicate din UE, România înregistrând al
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8-lea an consecutiv de creştere economică. Pentru intervalul 2019-2022 cresterile previzionate in regiune
urmau sa se incadreze in intervalul 4,3-6,1%, cu un trend crescator intre 2018 - 2020 si descrescator in
perioada 2021-2022. Cu toate acestea, Fondul Monetar International a revizuit in scadere prognoza privind
evolutia economica a Romaniei, estimand cresterea reala a produsului intern brut la 4,1%, 4,0% in 2019 si
3,5% in 2020. In aceste conditii ne asteptam la o realizarea unei revizuiri in jos a datelor privind evolutia
economica a Romaniei si a regiunii in urmatoarele rapoarte ale Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.
In prezent, economiile Statelor Membre se confrunta cu cel mai mare soc economic si social de la constituirea
Uniunii Europene. Pandemia cauzata de virusul SARS-CoV2 a condus la intrarea intr-o criza sanitara de mare
amploare. Raspunsul statelor a presupus implicit introducerea masurilor de distantare sociala, care au avut ca
efect reducerea drastica atat a ofertei, cat si a cererii de bunuri si servicii. Astfel, pandemia afecteaza sever
consumul individual, productia, investitiile, comertul intracomunitar si fluxurile de capital.
Practic, in regiune numeroase domenii de activitate au fost oprite, fiind afectate in special comertul cu
amanuntul, transporturile, serviciile in general si cu precadere serviciile hoteliere, de restaurant si catering.
Totodata, o buna parte din populatie, datorita masurilor de somaj tehnic sau a disponibilizarilor operate, se
confrunta cu o reducere severa a veniturilor. Combinat cu anticipatiile populatiei si firmelor privind intrarea
economiei intr-o perioada marcata de recesiune si somaj s-a generat o contractie a consumului, componenta
care a fost in ultimii ani principalul motor al cresterii economice in regiune.
Conform previziunii economice – editia vara 2020 - realizata de Comisia Europeana, se estimeaza ca
economia Romaniei ar urma sa se contracteze cu 6% in 2020 si sa revina pe plus in 2021 (+4%), somajul sa
ajunga la 6,5% (dublu fata de nivelul din 2019), ocuparea sa scada cu 2,5%, iar investitiile sa se reduca cu
15%. Ingrijoratoare este previziunea pentru deficitul bugetar, care ar urma sa ajunga la 9,2% in 2020 si 11,4%
in 2021.Totodata, ponderea datoriei publice in PIB ar urma sa fie de 42,6% in 2020 si 54,7% in 2021. In aceste
conditii, politicile, strategiile de raspuns la multiplele paliere ale actualei crize trebuie sa limiteze in prima faza
consecintele economice negative, urmand ca ulterior sa conduca la o revenire economica durabila.
Desi regiunea are cea mai mare populatie dintre toate regiunile si un nivel ridicat al populatiei ocupate, aportul
la Produsul Intern Brut national este de numai 10,1%, constant in perioada 2013-2018. La nivelul anului 2017,
cel mai mare aport la realizarea Produsului Intern Brut Regional l-au adus judetele Iasi (32,1%) si Bacau
(18,1%). Practic, cele doua judete realizeaza jumatate din avutia regionala. Judetele Suceava si Neamt asigura
aporturi de 17,8%, respectiv 13,5%, in timp ce cele mai mici aporturi sunt ale judetelor Botosani cu 9,6% si
Vaslui cu 8,8%.

Statistica si demografia intreprinderilor
Intreprinderile mici si mijlocii constituie un segment important al economiei regiunii, absorbind, la nivelul anului
2018, o mare parte din efectivul de personal care activeaza in firme (51,3%). Daca se tine cont si de cei ce
activeaza in microintreprinderi, ponderea totala se ridica la 79,9%.
La nivelul anului 2019, in regiune erau 62.160 intreprinderi active, cu 11.862 unitati mai multe fata de anul
2018. Procentual, acestea reprezinta 10,7% din totalul inregistrat la nivel national, nivel aproximativ constant in
perioada analizata.

Repartizarea numarului de intreprinderi active pe sectoare de activitate si ponderi unitati
pe total sector, 2019, Regiunea Nord-Est
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Din totalul de firme existente la nivel regional in 2019, cele mai multe se regasesc in judetele Iasi (29,3%),
Suceava (20,6%) si Bacau (19,5%), iar cele mai putine sunt in Botosani (7,2%) si Vaslui (9%). Numarul
intreprinderilor a crescut in mod constant in toate judetele regiunii, urmand trendul national. Cele mai mari
cresteri in 2019 fata de anul 2013 le-au inregistrat judetele Iasi si Suceava, cu 32,1%, respectiv 28,7%, iar cea
mai mica crestere figureaza in judetul Neamt cu 11,8%.
O evolutie asemanatoare a inregistrat-o si numarul de intreprinderi active la mia de locuitori (rezidenti),
ajungand la valoare de 19,4 in 2018 - mult sub media nationala (cu 34,5% mai mic) si cel mai scazut nivel
dintre regiuni. Mai mult, in nici un judet al regiunii nu se inregistreaza o valoare superioara mediei
nationale. Cea mai ridicata valoare din regiune este in judetul Iasi (23 intrep/1000 loc), iar cele mai scazute in
Botosani (11,6 intrep/1000 loc) si Vaslui (14,8 loc/1000 loc).
Repartitia IMM-urilor pe sectoare ale economiei (comert, servicii, industrie) respecta distributia nationala
a acestora din punct de vedere al ponderilor detinute. Capitalul privat este, de asemenea, in principal,
microintreprinderilor si intreprinderilor mici.
La nivelul anului 2019, in Regiunea Nord-Est ponderea microintreprinderilor in total unitati active este
majoritara cu 89,4% (apropriata de cea nationala), urmata de IMM-uri cu 10,4%.
In agricultura, industria prelucratoare si servicii, microintreprinderile detin majoritatea in totalul intreprinderilor
active. In comert se regasesc 92,1% din totalul unitatilor, in intermedieri financiare si asigurari 95,4%, in
tranzactii imobiliare 96,8%, iar in constructii 86,1%.
In privinta IMM-urilor, acestea detin ponderi ridicate in domeniile industriei extractive (30%), industriei
prelucratoare (23,1%) si energiei electrice si termice (39%), distributiei apei, salubritate, deseuri (22,7%).
Cele mai multe din intreprinderile mari activeaza in sectorul distributiei apei, salubritate, deseuri, cu 3,8% din
totalul unitatilor active. Se remarca faptul ca in domeniul tranzactiilor imobiliare si in cel al intermedierilor
financiare si asigurarilor activeaza numai microintreprinderi si IMM-uri.
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Evolutia numarului intreprinderilor active, a personalului, precum si a cifrei de afaceri realizate de aceste firme,
in perioada 2013-2018 sunt redate in urmatoarele grafice.
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Analizand datele referitoare la productivitatea atinsa in diferite sectoare de activitate se constata ca valorile
realizate pentru acest indicator de catre firmele din Regiunea Nord-Est sunt sensibil mai mici decat mediile
nationale.
In 2019, valoarea productivitatii regionale a fost de 264,5 mii lei preturi curente/persoana. Productivitatea
totala la nivel regional in 2019 reprezenta doar 73,9% din productivitatea totala a Romaniei, cu putin peste
nivelul din anul 2012 (0,6 p.p.), cu 4,6 p.p. mai mult fata de anul 2007 si intr-o relativa stagnare in perioada
2015-2018. Extinzand analiza pe ramuri de activitate se constata ca productivitatea regionala in industria
prelucratoare reprezinta 67,3% din cea nationala, in comert 74,1%, constructii 76,5%, in informatii si
comunicatii 72,2%.
La nivel regional cea mai mare productivitate o au intreprinderile din comert, industria prelucratoare si
informatii si comunicatii. Acesta se poate explica pe de o parte prin valoarea adaugata mare a activitatii
desfasurate, iar pe de alta parte prin dimensiunea fortei de munca ce lucreaza „la negru” in sectorul comert.
Cea mai mica productivitate s-a inregistrat in invatamant, industria extractiva, hoteluri si restaurante, tranzactii
imobiliare si sanatate.
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Dintre indicatorii economici care caracterizeaza mediul de afaceri, unul dintre cei mai relevanti este cifra de
afaceri realizata. Se observa ca din valoarea totala realizata la nivel regional de 109.225 milioane lei,
principalele aporturi le aduc comertul cu 47%, industria cu 27%, constructii cu 7%. Practic, cele trei domenii
de activitate formeaza peste trei sferturi din valoarea totala a cifrei de afaceri realizata la nivel regional. Desi
regiunea are un potential turistic ridicat si o suficienta capacitate de cazare in functiune, remarcam ca sectorul
hoteluri si restaurante contribuie cu numai 1,9% la cifra de afaceri totala.
Comparand in continuare contributia adusa de mediul privat din regiune la cifra de afaceri totala nationala se
constata ca aportul este de numai 7,2%. Pe sectoare de activitate aporturile aduse sunt de 6,6% pentru
industria prelucratoare, 8,3% pentru comert si 9,1% pentru constructii.
La nivel national Ministerul Economiei impreuna cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul
Educatiei Nationale si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice au elaborat Strategia
Nationala pentru Competitivitate 2014-2020. Acest document si-a propus corelarea interventiilor strategice
dedicate competitivitatii, avand in vedere domeniile nationale de excelenta, inclusiv din perspectiva
dimensiunii teritoriale si a dezvoltarii rurale.
Prioritati strategice:
1 Formarea centrelor de productie si dezvoltare tehnologica de competenta regionala si
internationala
2 Revitalizarea industriala prin specializarea inteligenta si transformarea cunoasterii in sursa de
avans competitiv
3 Redefinirea politicilor industriale prin orientarea catre inovare si consolidarea mecanismului de
functionare a pietei
4 Integrarea industriilor de retea in circuitul de creare de valoare adaugata
5 Reglementare mai buna a mediului de afaceri la nivel national si dezvoltarea capacitatii regionale de
administrare economica
6 Integrarea spatiului urban-rural si valorificarea capitalului teritorial in circuitul de formare a valorii
economice
7 Pregatirea generatiei 2050
8 Deschiderea mediului de afaceri catre directii de investitii si cercetare cu impact asupra provocarilor
societale

Cifra de afaceri a unitatilor locale active pe activitati si clase de marime, 2019
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Analiza sectoriala
Agricultura, silvicultura și pescuitul
In anul 2018, in sectorul agricultura, silvicultura si pescuit isi desfasurau activitatea la nivelul regiunii Nord-Est
2.642 de unitati locale active, care realizau o cifra de afaceri de 5.431 milioane lei, antrenau un numar mediu
de salariati de 19.581 si investitii nete de 997 milioane lei.
La nivel judetean, cele mai multe unitati locale active aveau sediul in Suceava (612), iar cele mai putine in
Botosani (337). In profil temporal, intre anii 2013-2018, numarul acestora in regiune a crescut cu
19,82%. In anul 2018 se observa o aglomerare a unitatilor locale active in activitatile de cultivare a
plantelor nepermanente (37,85% - 1.000 unitati locale active), de exploatare forestiera (19,19% - 507
unitati locale active) si cele de crestere a animalelor (11,43% - 302 unitati locale active). Acest trend este
intalnit in majoritatea judetelor, insa se pune accentul si pe activitati auxiliare agriculturii si activitati dupa
recoltare (Iasi, si Vaslui), pe activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea
animalelor) (Iasi si Botosani) si pe silvicultura si alte activitati forestiere (Neamt si Suceava).
Industria
In anul 2018, in Regiunea Nord-Est isi desfasurau activitatea 6.843 unitati locale active in industrie (industrie
extractiva si industrie prelucratoare). In anul 2018 aceste unitati realizau o cifra de afaceri de 28.437 milioane
lei, inregistrau un numar mediu de 120.129 salariati si investitii nete de 1.597 milioane lei.
La nivelul Regiunii Nord-Est, industria extractiva totaliza in 2018 un numar de 124 de unitati locale active, dintre
care cele mai multe isi desfasoara activitatea in judetele Suceava (40) si Neamt (30). Cu toate acestea, ramura
aceasta nu este reprezentativa pentru regiune, numarul unitatilor locale active reprezentand in anul 2018 doar
0,19% din numarul total al unitatilor din regiune. Cifra de afaceri reprezenta 1,13% din cifra de afaceri regionala
pentru industrie, iar numarul angajatilor doar 2,61% din numarul mediu al salariatilor in industrie.
Industria prelucratoare contribuie semnificativ la dezvoltarea sectorului industrial al Regiunii Nord-Est. In anul
2018, la nivelul regiunii existau 6.719 de unitati locale active in aceasta industrie, adica aproximativ
10,46% din numarul total al unitatilor din regiune care realizau o cifra de afaceri de 28.119 milioane lei. Cele
mai multe unitati isi desfasoara activitatea in judetele Iasi (23,08%), Suceava (22,64%), Neamt (19,05%) si
Bacau (18,87%).
Constructiile
La nivelul Regiunii Nord-Est, existau, in anul 2018, 6.252 unitati locale active in sectorul de constructii, dintre
care cele mai multe aveau ca obiect de activitate lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
(54,38%), urmate de lucrari de instalatii electrice si tehnice - sanitare si alte lucrari de instalatii pentru
constructii (21,45%).
La nivel judetean, in anul 2018, se observa o concentrare a acestor unitati in Iasi (29,88%), Suceava
(21,21%) si Bacau (20,63%). Cifra de afaceri realizata de unitatile locale active din sectorul de constructii era
de 7.975 milioane lei, iar numarul mediu de salariati din unitatile locale active se situa la valoarea de 42.233.
Sectorul de servicii
In anul 2018, in Regiunea Nord-Est isi desfasurau activitatea 48.120 de unitati locale active, dintre care cele
mai multe aveau ca obiect de activitate Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si
motocicletelor (44,88%). Aceste unitati realizau o cifra de afaceri de 72.483 milioane de lei si numarul mediu de
salariati din unitatile locale active era de 224.640.
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Repartizarea firmelor pe domenii de activitate si judet
Judetul Iasi

Judetul Bacau:
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Judetul Suceava

5%

13%
Industrie

11%

Constructii

40%

Comert
Servicii
Agricultura
31%

Judetul Neamt

7%
16%

Industrie

32%

Constructii
Comert
Servicii

34%

Agricultura

11%
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Judetul Botosani

7%
16%

32%

Industrie
Constructii
Comert
Servicii
Agricultura

34%

11%

Judetul Vaslui

Situatia intreprinderilor nou-create
Numarul intreprinderilor nou create a fost pe un trend ascendent in perioada 2012-2013, avand loc o crestere
cu 31% in acest interval. In 2014 valoarea indicatorului a avut o scadere brusca (cu 58%), urmata de o reluare
a procesului de crestere fara ca sa se mai ajunga la nivelul inregistrat in 2013. Astfel, numarul de noi
intreprinderi create in 2017 a fost de 14.961 unitati
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Totodata, rata anuala de creare a intreprinderilor noi a inregistrat dupa maximul istoric din 2007 (5,2%) o
descrestere pana la un minim de 1,8% in anul 2014. Incepand cu anul 2015 se constata o noua
crestere,bajungandu-se la valoarea de 3,6% in 2018.

In 2018, 20,5% din intreprinderile nou create nu aveau niciun salariat, 63,3% aveau intre 1 si 49 de salariati,
iar 16,2% aveau mai mult de 49 salariati. Deasemenea, 66,1% din aceste intreprinderi sunt fondate/conduse
de catre barbati si doar 33,9% de catre femei - procent in scadere de la 45,8% inregistrat in 2012. Procentul
ridicat (dar in scadere) al intreprinderilor nou create fara niciun salariat sugereaza faptul ca multe dintre
acestea nu si-au inceput efectiv activitatea si/sau ca se pot situa in zona „gri” a economiei.
Marea majoritate (89,3%) a intreprinderilor nou create au activitate unica. Totusi se constata o crestere a
celor cu activitati multiple de la 1,4% in 2012 la 10,7% in 2017. In ceea ce priveste nivelul de instruire al
fondatorului/managerului, se constata ca procentului firmelor fondate/conduse de catre persoane absolvente
de liceu/universitate este de 54,7% in 2017, restul fiind fondate/conduse de catre persoane cu studii primare,
gimnaziale sau vocationale.
Din punct de vedere a provenientei capitalului investit, se constata o scadere aproape la jumatate a
procentului de intreprinderi nou create cu capital strain (de la 11,6% in 2012 la 6,3% in 2017), corelandu- se in
aceasta privinta cu tendinta existenta la nivel national. Din prisma nivelului ratei de creere de intreprinderi noi,
in 2018, Regiunea Nord-Est a ocupat locul patru, dupa regiunile Bucuresti – Ilfov (7,7%%),Nord-Vest (5,5%) si
Centru (3,9%).
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Se constata ca procentul intreprinderilor nou create in mediul rural a fost pe un trend crescator- posibil, un
semn pozitiv al procesul de diversificare a mediului economic din zonele rurale, ajungand la aproape 40% in
2018, nivel cu 48% mai mare fata de anul 2013, reprezentand in termeni absoluti 5.864 unitati

Urmarind distributia intreprinderilor nou create pe domenii de activitate se constata ca cele mai multe
intreprinderi noi s-au creat in domeniul comertului (33,4% din numarul total, in scadere cu 8,5 p.p. fata
de 2012 si superior fata de nivelul national 28,5%). Industria detine doar 21,8% din intreprinderile nou
create, in ciuda faptului ca acest sector, prin subramurile sale poate asigura valoarea adaugata pe termen
mediu si lung – in crestere cu 3 p.p. fata de 2012. Urmatoarele preferinte ale antreprenorilor s-au orientat
catre constructii (17,2%, mai mare decat media nationala de 13,1%), transporturi (10,4%) si hoteluri si
restaurante (5,9%).

Din tabelul prezentat, se observa ca in perioada 2014-2019 numarul de intreprinderi nou create in constructii a
cunoscut cea mai rapida evolutie, ponderea acestora in total crescand cu 140%. Desi la nivelul fiecarui an au
avut ponderi mai reduse, industria si transporturile au fost pe un trend crescator.
Desi, cele mai multe intreprinderi in continuare se creaza in sectorul comertului, se observa totusi, un trend
descrescator cu peste 8 pp fata de 2014.
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În ceea ce privește numărului de firme radiate la nivelul Regiunii Nord-Est, după ce în anul 2017 s-au
înregistrat scăderi, în anii 2018 și 2019 numărul firmelor radiate a crescut, ajungând la un total de
14.907.

Din analiza firmelor radiate la nivel național în 2019, reiese că din totalul de 42 de județe, județul Iași se află pe
locul 2 în ceea ce privește numărul mare de firme radiate, urmat de județul Bacău (locul 6), județul
Neamț (locul 18), județul Suceava (locul 28), județul Vaslui (locul 32), județul Botoșani (locul 36). Pe locul 1 în
clasament, se află Bucureștiul care se detașează net cu un număr foarte mare de firme radiate și
anume 12.554 în 2019.
După cum se poate vedea din graficul de mai jos, din analiza comparativă privind numărul firmelor
radiate pe regiuni de dezvoltare, reiese că Regiunea Nord-Est se situează printre primele 3 regiuni de
dezvoltare cu cel mai mare număr de firme radiate.
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Infrastructura de afaceri
Parcul industrial este definit prin Legea 186/2013, privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, ca
“zona delimitata in cadrul careia se desfasoara activitati economice, de cercetare stiintifica, de valorificare a
cercetarii stiintifice si/sau de dezvoltare tehnologica, agroindustriale, logistice si inovative, industriale etc., intrun regim de facilitati specific.”
Prevederile aceleiasi legi confera dezvoltatorilor, facilitati de natura scutirilor de la plata impozitului pe
terenuri, impozitului pe cladiri sau scutiri de la plata taxelor pentru eliberarea autorizatiei de constructii,
precum si o serie de alte facilitati specifice.
Situatia parcurilor industriale din Romania, intocmita de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si
Administratiei indica prezenta unui numar de 94 de parcuri industriale pe teritoriul tarii, in luna iunie 2020.
Impreuna, cele 94 de parcuri industriale acopera o suprafata de aproximativ 3.280 hectare, din care 154
hectare reprezinta suprafata celor 8 parcuri industriale din Regiunea Nord-Est:
Parcul Industrial Hemeius (HIT Parc), judetul Bacau – 10,85 hectare;
Parcul Industrial Botosani – 12,95 hectare;
Parcul Industrial Iasi, judetul Iasi – 18,60 hectare;
Parcul Industrial Miroslava, judetul Iasi – 46,44 hectare;
Parcul Industrial Miroslava II, judetul Iasi – 25,2 hectare;
Parcul Industrial Ceahlau, judetul Neamt – 10,43 hectare;
Parcul Industrial Siret, judetul Suceava – 15,94 hectare;
Parcul Industrial Bucovina, judetul Suceava – 13,74 hectare.
Parcul Industrial HIT Hemeius (Bacau)
A fost infiintat in anul 2003, in baza unui proiect finantat prin fonduri PHARE, de catre Consiliul Judetean
Bacau, si Consiliul Local Hemeius. Aceasta structura a primit titlul de parc industrial in anul 2013 prin ordin
MDRAP.
Parcul Industrial HIT Park este amplasat in localitatea Hemeius, la zece kilometri de municipiul Bacau, ocupa
o suprafata de 10,85 hectare si ofera cladiri de birouri, hale de productie si depozitare, sali de conferinte si un
centru de afaceri, fiind un parc tehnologic profilat pe tehnologie de inalta performanta IT&C.
La finalul anului 2018, s-a declansat procedura de insolventa prin reorganizare pentru SC Parc Industrial HIT
SRL.
Conform Raportului Consiliului Judetean Bacau privind activitatea desfasurata in perioada ianuarie decembrie 2019, in cadrul Parcului Industrial HIT activau 20 firme, care au realizat la finalul anului 2019
investitii in valoare de 1.250.000 euro si asigurau peste 1.200 locuri de munca.
Parcul Industrial Botosani
Parcul Industrial Botosani s-a constituit in anul 2003, in baza Ordinului MDRAP, prin asocierea dintre
societatile comerciale Electrocontact, Mecanica, Electromining si Consiliul Local Botosani.
Parcul are o suprafata de 12,95 hectare si este specializat in principal pe industria prelucratoare.
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De mentionat ca din categoria parcurilor industriale din Regiunea Nord-Est, doar Parcul Industrial Botosani
face parte din Asociata Parcurilor Industriale, Tehnologice, Stiintifice si a Incubatoarelor de Afaceri din
Romania (APITSIAR).
Parcul Industrial Iasi
Aceasta structura a primit titlul de parc industrial in anul 2017, prin Ordin MDRAPFE.
Suprafata de teren aferenta parcului a fost preluata de la Consiliul Local al Comunei Letcani si se afla in
administrarea Consiliului Judetean Iasi. Parcul va fi amplasat in localitatea Letcani, judetul Iasi, unde are
alocata o suprafata de 18,6 hectare.
In luna aprilie 2017, Consiliul Judetean a primit aprobarea pentru studiul de fezabilitate, inclusiv
indicatorii tehnico- economici pentru Iasi Industrial Park, fiind in prezent in perioada de obtinere a autorizatiilor
necesare pentru demararea constructiei.
Parcul Industrial Miroslava, judetul Iasi
Aceasta structura a obtinut titlul de parc industrial in anul 2015, prin Ordin MDRAP.
Este situat in Comuna Miroslava, judetul Iasi si se intinde pe o suprafata de 46,44 hectare, fiind din acest
considerent, cel mai mare parc industrial al Regiunii Nord-Est. SC Miroslava Industrial Parc SRL este o
societate comerciala cu capital majoritar de stat, principalul asociat fiind Comuna Miroslava prin Consiliul
Local.
Parcul Industrial Miroslava II, judetul Iasi
Primul parc industrial Miroslava a reusit, in mai putin de doi ani, sa aiba un grad de ocupare de 100%, motiv
pentru care s-a decis infiintarea unei noi structuri – Parcul Industrial Miroslava II, avand o suprafata de 25,20
hectare. Aceasta a primit titulatura de parc industrial, prin Ordin MDRAP, la inceputul anului 2019.
Conform Raportului privind activitatile desfasurate in parcul industrial in anul 2019, gradul de ocupare cu
rezidenti a ambelor parcuri industriale din comuna Miroslava era de apoximativ 90%. Pentru constructia de
hale de productie si depozitare, au fost atribuite 61 de parcele de teren, valoarea totala a investitiilor urmand a
se ridica la 70 mil. Euro. Aceste investitii vor crea aprox. 2500 de locuri de munca in cadrul
firmelor care vor activa in cele doua parcuri industriale.
Parcul Industrial Ceahlau, Neamt
Din februarie 2004, S.C. Mecanica Ceahlau SA detine titlul de parc industrial pentru suprafata de 10,42
hectare, acordat prin Ordin MDRAP. In anul 2007, Mecanica Ceahlau SA. a modernizat hale industriale
neproductive si cladiri din aria parcului industrial pe care le-a inchiriat agentilor economici interesati.
Parcul Industrial EAST EUROPEAN BORDER Siret, Suceava
Prin Ordin MDRAP din 2016, s-a acordat Societatii Industrial Park East European Border - S.R.L, titlul de parc
industrial, pentru suprafata de 15,94 hectare.
La finalul lunii martie 2019, Consiliul Judetean Suceava a decis asocierea cu orasul Siret, Universitatea
Suceava si cu SC Industrial Park East European Border SRL pentru realizarea si exploatarea parcului
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industrial. Conform contractului de asociere anexat hotararii, se urmareste ca in cadrul acestui centru sa se
deruleze activitati de cercetare, inovare, invatamant, transfer tehnologic al rezultatelor cercetarii si
valorificarea acestora prin activitati economice. Fiind amplasat la granita estica a Uniunii Europene, parcul
industrial Siret vizeaza productia si schimbul de marfuri intre spatiul comunitar si cel extracomunitar (Ucraina,
Rusia si Belarus). Se intentioneaza construirea de cladiri industriale cu destinatia de: hale industriale, hale
logistice marfuri, antrepozite vamale, spetii depozitare cu temperatura controlata si spatii pentru birouri.
Parcul Industrial Bucovina:
Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei a emis in luna martie 2020,ordinul prin care se
dispune acordarea titlului de parc industrial Societatea PARCURI INDUSTRIALE Bucovina SA., pentru terenul
in suprafata de 13,74 ha aflat pe teritoriul administrativ al orasului Salcea si al comunei Dumbraveni, in
imediata apropiere a Aeroportului Stefan cel Mare. In prezent, se fac demersuri pentru
atragerea investitorilor autohtoni si straini in cadrul parcului industrial.

Comert exterior si investitii straine
Exporturi
In ceea ce priveste nivelul exporturilor, se observa ca valoarea realizata de catre firmele din Regiunea NordEst, reprezinta doar o mica parte din valoarea totala nationala, nedepasind in perioada analizata 4,96% din
total exporturi ale tarii (nivel maxim in 2012) – valoarea totala inregistrata la finele lui 2019 fiind de 3.176,9 mil.
euro. Se observa ca in orizontul de timp tratat, desi valoarea exporturilor la nivel national si regional a crescut,
procentul realizat de catre Regiunea Nord-Est in total valoare este in scadere. Astfel, cresterea inregistrata la
nivel regional pe intreaga perioada este de 42%.
Un element important il constituie intensitatea exporturilor raportata la produsul intern brut regional. Sub acest
aspect se constata ca exporturile reprezinta aproximativ 15-16% din totalul avutiei regionale,
aportul adus pastrandu-se relativ constant in perioada 2012-2018.
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In perioada 2014-2019 judetele Iasi (30,8%) si Bacau (24,2%) realizeaza cel putin jumatate din volumul
exporturilor regiunii, judetele cel mai slab performante fiind Vaslui (5,6%) si Botosani (9,8% - 2019).
Analizand domeniile/sectiunile economiei care au contribuit la realizarea valorii exporturilor la nivelul fiecarui
judet, in anul 2019, putem sa evidentiem domeniile/sectiunile cele mai competitive pe plan international.
Astfel, in judetul Bacau se constata ca 20,7% din total volum exporturi il detineau vanzarile de textile si
articole din textile (in descrestere fata de anii precedenti), 16,3% materiale plastice, cauciuc, 13,1% lemn brut,
cherestea, produse stratificate si alte produse din lemn (exclusiv mobila), 10,8% masini, aparate si
echipamente electrice, 10,3% produse chimice si 7,2% mijloace si materiale de transport (aeronave, nave
spatiale).
In judetul Botosani, 84,6% din valoarea exporturilor realizate o constituie vanzarea de textile si articolele
textile, din care aproximativ jumatate articole si accesorii de imbracaminte altele decat cele tricotate sau
crosetate, 10,7% (din total exporturi) fibre sintetice si 21,8% lana.
Judetul Iasi este competitiv pe domenii precum fabricarea de produse apartinand sectiunii boilere, masini si
dispozitive mecanice (58,5% din valoarea totala a exporturi FOB), metale comune si articole din acestea
(10,9%) si textile si articole textile (8,9%).
Firmele din judetul Neamt au realizat 41% din valoarea totala a exporturilor din vanzari de textile si articole
textile (in special fibre sintetice sau artificiale si tricotaje), 18,7% automobile, tractoare si alte vehicole terestre,
13,8% produse din fonta, fier si otel si 7,8% lemn brut, cherestea, produse stratificate si alte produse din
lemn.
Judetul Suceava exporta masiv lemn brut, cherestea, produse stratificate si alte produse din lemn (exclusiv
mobila), 46,9% din valoarea totala a exporturilor fiind reprezentata de aceasta sectiune; 13% din exporturi
sunt reprezentate de masini, aparate si materiale electrice.
Judetul Vaslui prezinta trei domenii competitive, cel al textilelor si articolelor textile (in special articole si
accesorii de imbracaminte altele decat cele tricotate sau crosetate) cu 31,4% din volumul exporturilor,
incaltaminte si parti ale acesteia cu 22,6% si sectiunea boilere, masini si dispozitive mecanice cu 21,2% din
valoarea exporturilor.
Importuri
In ceea ce priveste importurile, se constata o crestere atat ca valoare absoluta in perioada analizata (20132019), cat si ca procent in total importuri la nivel national (4,12% - 2019, cu un maxim in 2016 - 4,16%) –
ajungandu-se ca valoare totala de 3.550,9 milioane euro. Raportat la valoarea Produsului Intern Brut Regional
se constata, de asemenea o usoara crestere, de la 13,67% in 2013 la 16,15% in 2018.
Volumul cel mai mare al importurilor s-a realizat in judetele Iasi si Bacau, cu ponderi de 29,4%, respectiv
27,8% in totalul national, iar cel mai mic in judetul Vaslui, cu doar 4,3% - 2019.
Analizand domeniile/sectiunile economiei care au contribuit la realizarea valorii importurilor la nivelul fiecarui
judet in anul 2019, putem sa evidentiem domeniile/sectiunile cele mai competitive pe plan international.
Astfel, in judetul Bacau se importa mai ales fonta, fier, otel si articole din acestea (14,1% din total importuri pe
judet), masini, aparate si echipamente electrice (15,9%), textile si articole din textile (10,5%), produse
ceramice (6,3%) si mobila (6%).
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In judetul Botosani, 65,9% din valoarea totala a importurilor o constituie textilele si articole din textile; in cadrul
acestora se evidentiaza importul de lana (32,4% si importul de imbracaminte si accesorii, altele decat tricotaje
– 14,6% - din total importuri). Se mai importa masini, aparate si echipamente electrice in procent de 9,8%
Judetul Iasi importa masini, aparate si echipamente electrice (38,6%), metale comune si articole din acestea
(14,4%), automobile tractoare si alte vehicole terestre (10%), produse chimice (6,7%) si textile si articole din
textile (6,1%).
In judetul Neamt o mare parte (28%) din importuri o constituie textile si articole din textile – in special
filamente si fibre sintetice sau artificiale (20,2% din total volum importuri). Se mai importa masini aparate si
echipamente electrice (15,6%), materiale plastice, cauciuc si articole din acestea (15,2%), metale comune si
articole din acestea (10,3%) si automobile, tractoare si alte vehicole terestre (7,4%)
Un aspect interesant al diviziunii pe sectiuni al importurilor in judetul Suceava il constituie faptul ca desi se
exporta un volum insemnat de lemn brut, cherestea, produse stratificate, acestea se regasesc si in importuri
in procent de 11,2% (78,2 mil. Euro vs. 252,9 mil. Euro volum exportat). In judet se mai importa masini,
aparate si echipamente electrice (18,3%), materiale plastice, cauciuc si articole din acestea (13,1%), produse
chimice (9,8%), metale comune si articole din acestea (10,4%) si automobile, tractoare si alte vehicole
terestre (9,7%).
Un procent important (21,2%) al importurilor din judetul Vaslui il constituie textilele si articolele din textile, in
special bumbac (9,1% din total importuri), masini, aparate si echipamente electrice (12,5%), incaltaminte
(12,1%), automobile, tractoare si alte vehicole terestre (10%), metale comune si articole din acestea (10,1%),
precum si animale vii si produse animale (8,5%).

Investitii straine
In privinta investitiilor straine directe, ca pondere in total investitii pe Romania, regiunea Nord Est se situeaza
in mod constant pe ultimul loc, nedepasind nivelul de 3% (maxim inregistrat 2012), reprezentand valoarea
absoluta de 1.924 milioane euro in 2018. Mai mult, in perioada 2013-2018 se constata o oarecare scadere in
procent din totalul investitiilor straine la nivel national (cu 2,4% in 2018), desi ca valoare absoluta s-a
inregistrat o crestere de 14%.
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Fata de momentul aderarii Romaniei in UE, valoarea totala a investitiilor straine (ISD) realizate in regiune a
crescut cu 186%.
In privinta intensitatii investitiilor straine directe raportat la produsul intern brut se constata ca nivelul existent
in 2019 este de numai 8,85%, in scadere continua in orizontul de timp 2012-2018, cu 4 p.p. mai putin fata de
2012 – ceea ce reflecta faptul ca ritmul sustinut de crestere a produsului intern brut nu a fost insotit in aceeasi
masura de o crestere a investitiilor straine.
De altfel, asa cum am mentionat la inceputul capitolului, contributia majoritara adusa la cresterea produsului
intern brut a fost data de cresterea consumului si in mult mai mica masura de investitiile si exporturile
realizate.

Din totalul realizat la nivel regional cel mai mare aport il aduc judetele Iasi si Bacau cu cate 26%, urmate
de Suceava cu 25% iar cele mai mici aporturi le au judetele Botosani si Vaslui cu 4%, respectiv 5%.
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Forta de munca
Regiunea Nord-Est este o zona in care istoria, cultura si traditia sunt prezente si completeaza mediul natural,
deosebit de atragator. Regiunea Nord-Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a Romaniei sub aspectul
numarului de locuitori si al suprafetei detinute. Aceasta este compusa din urmatoarele judete: Bacau, Botosani,
Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui.
Conform rezultatelor ultimului Recensamant al Populatiei, regiunea Nord-Est avea o populatie totala de 3302.2
mii persoane, fiind astfel cea mai populata regiune a tarii.
La 01.01.2019 , conform Balantei Fortei de Munca, resursele de munca ale regiunii au fost in numar de 1965.5
mii persoane, din care populatia ocupata civila reprezenta 57.7%.
La nivelul Regiunii Nord-Est, în anul 2019, rata de ocupare a tinerilor (15-24 de ani) atinge un nivel care o
plasează în fruntea clasamentului (35,4%), depășind și media națională. De asemenea, în anul 2018, rata de
ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) și a persoanelor vârstnice (55-64 de ani) în regiune a atins
cele mai ridicate valori - 71,8%, respectiv 60,5%. Rata de ocupare a persoanelor în vârstă de muncă a fost mai
mare la bărbaţi decât la femei, ecartul pe sexe având valoare de 14,2% în regiunea Nord-Est. Rata de ocupare
a populaţiei în vârstă de muncă din mediul rural a depăşit-o pe cea din mediul urban în două regiuni din totalul
de opt ale țării, diferenţele fiind de 7,4% în regiunea Nord-Est și 4,2% în regiunea Sud-Vest. În celelalte regiuni,
rata de ocupare din mediul urban era mai mare decât cea din mediul rural. 4 În România, nivelul cel mai ridicat
al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de muncă s-a înregistrat în rândul absolvenţilor învăţământului
superior (88,4%). Pe măsură ce scade nivelul de educaţie, scade şi gradul de ocupare. Astfel, în 2019, erau
ocupate 68,6% dintre persoanele cu nivel mediu de educaţie şi numai 42,6% dintre cele cu nivel scăzut de
educaţie .
Analizând procentul populației cu educație terțiară în grupa de vârstă 30-34 obținem o imagine de ansamblu
asupra competențelor avansate. Indicatorul nu se limitează la aria științifică și tehnică, deoarece adoptarea
inovațiilor în multe domenii, inclusiv în sectoarele serviciilor, depinde de o gamă largă de competențe.
Indicatorul se concentrează pe o proporție restrânsă a populației - cea cu vârste cuprinse între 30 și 34 de ani
– pentru a evidenția, relativ rapid, schimbările în politici educaționale care duc la un număr crescut de
absolvenți de educație terțiară prin care mediul antreprenorial poate inova. Aceștia modelează indirect
dinamica mediului antreprenorial din regiune. Comparativ cu media UE-28, la nivelul celor 8 regiuni din
România, Regiunea Nord-Est se află pe locul VI în anul 2019, cu o valoare ce reprezintă doar 10,96% din
valoarea Regiunii București-Ilfov (locul I – 157,81%). În Regiunea Nord-Est, în perioada 2015-2017, valoarea
indicatorului a scăzut considerabil de la 19,83% la 6,33%, dar s-a redresat în 2019 ajungând la 17,3%.
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Chiar daca rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă în Regiunea Nord-Est este mare, Valoarea
Adăugata Brută este mică datorită productivității mici.
Pentru a evidenția inovația continuă prin activitatea creativă și inventivă, analizăm ponderea ocupării
forței de muncă în sectoarele de înaltă tehnologie. Raportarea la totalul ocupării forței de muncă din
toate sectoarele industriale și a serviciilor oferă indicii mai bune decât raportarea doar la sectoare de producție
industrială, deoarece acestea din urmă pot fi afectate de declinul relativ al producției din respectiva
industrie.
Serviciile intensiv bazate pe cunoaștere pot fi furnizate direct consumatorilor, cum ar fi telecomunicațiile, și pot
oferi contribuții la activitățile inovatoare ale altor firme din toate sectoarele economiei. Aceste servicii pot
crește productivitatea în întreaga economie și pot sprijini difuzarea inovațiilor, în special a celor bazate pe
TIC.
Comparativ cu media UE-28, la nivelul celor 8 regiuni, Regiunea Nord-Est se află pe ultimul loc în anul 2019,
cu o valoare ce reprezintă doar 6,08% din valoarea Regiunii Vest (locul I). Totuși, Regiunea Nord- Est
înregistrează un trend crescător în perioada 2011-2017, iar în anul 2019 înregistrează aceeași valoare cu cea
din 2017 (14,25%).

Rata șomajului în rândul populației în vârstă de peste 15 ani la nivelul Regiunii Nord-Est (2,4%) este mai
scăzută decât media națională (4,2%) și cea europeană (6,9%), după cum este surprins în graficul de mai sus.
Rata șomajului în Regiunea Nord-Est înregistrează valori mici, în comparație cu regiunile sudice: SudVest Oltenia (6,4%), Sud Est (6,1%) și Sud Muntenia (5,5%).6 La nivel național, în anul 2019, județul Vaslui
înregistra cea mare rată a șomajului.
În anul 2019, la nivel regional, oferta potențială de forță de muncă exprimată prin populația ocupată civilă
însuma 1.134.800 persoane. Cea mai mare parte a populației ocupate activează în servicii (42,10%),
agricultură (31,07%), în timp ce în industrie ponderea este de doar 19,36%, iar în construcții de 7,47%.
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În regiune, în anul 2019, numărul mediu al salariaților înregistra o valoare de 569.739, adică 50,21% din total
populație ocupată civilă, în creștere cu 7,86% față de 2015.
Creșterea numărului de salariați în perioada 2014-2019 este în strânsă legătură cu cererea și oferta de
candidați de pe piața muncii. Astfel, cererea foarte mare de candidaţi de pe piaţa muncii şi oferta foarte mică
din ultimii ani i-au făcut pe angajatori să devină mai permisivi la recrutarea şi selecţia personalului şi, totodată,
să facă majorări de salarii.
Cei mai mulți salariați sunt în județul Iași (164.676), urmat de Bacău cu 109.091, la polul opus situându-se
județele Vaslui cu 53.739 de salariați și Botoșani cu 54.484 salariați.
Conform datelor statistice ale ANOFM, cei mai importanti angajatori din regiune, ca numar de angajati, sunt:
SC Dedeman SRL – Bacau; Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon, Amazon Development Center,
Delphi Diesel Systems Romania, D.G.A.S.P.C. Vaslui, Universitatea Al.I.Cuza - Iasi, Spitalul Judetean de
Urgente Botosani, Spitalul Judetean Mavromati Botosani, Agricola International S.A., Chimcomplex S.A.
Borzesti.
Conform datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, in perioada ianuarie - martie 2020, cele
mai multe locuri vacante au fost inregistrate in urmatoarele ocupatii: muncitor necalificat la demolarea cladirilor,
captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet; conducator auto transport rutier de marfuri; muncitor
necalificat in industria confectiilor; muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor; vanzator; muncitor
necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii; manipulant marfuri; muncitor necalificat la
intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje; sofer de autoturisme si camionete; lucrator comercial.
Conform datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, la nivelul lunii martie 2020, cel mai mare
numar de someri s-a inregistrat pe urmatoarele ocupatii: muncitor necalificat in agricultura; muncitor necalificat
la ambalarea produselor solide si semisolide; muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, baraje;
muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet; agricultor;
muncitor necalificat in silvicultura; lacatus mecanic; vanzator; mecanic agricol.

Asteptarile antreprenorilor pentru 2021
Peste 58.000 de antreprenori din 29 de tari europene au contribuit la cea de-a 28-a editie anuala a Studiului
Economic EUROCHAMBRES. Rezultatele indica faptul ca optimismul comunitatii de afaceri pentru o
recuperare rapida este scazut, deoarece pandemia COVID- 19 provoaca inca perturbari economice masive in
intreaga Europa.
Rezultatele, obtinute de camerele de comert si industrie din intreaga Europa, identifica costurile fortei de
munca si rambursarea datoriilor acumulate de la inceputul pandemiei ca principale provocari asteptate in 2021.
Criza provocata de COVID-19 a cufundat Europa intr-o profunda recesiune, cu PIB-ul real in scadere cu peste
10% in unele tari, cea mai puternica contractie economica din istoria continentului. IMM-urile au o viziune
pesimista asupra perspectivelor lor de afaceri pentru 2021. Din cauza gravitatii situatiei, factorii de decizie
europeni trebuie sa adopte initiative pe termen scurt, mediu si lung, incorporate intr-un cadru de politici
cuprinzatoare pentru IMM- uri, pentru a restabili increderea si a sustine cererea, completate de investitii
strategice pentruconsolidarea intreprinderilor mici si a pietelor fortei de munca.
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In concluzie, multe intreprinderi europene cred ca se vor confrunta cu o situatie economica foarte dificila in
2021. Atunci cand se compara cu asteptarile antreprenorilor europeni dupa criza financiara din 2008
(EES2009-2010) sau criza datoriilor europene (EES2013), indicii EES actuali arata ca firmele vad anul viitor cel
putin la fel de pesimist, daca nu chiar mai pesimist.
Respondentii au fost rugati sa selecteze pana la 3 provocari principale pe care se asteapta sa le intampine
anul viitor. Chestionarul a furnizat sapte raspunsuri preselectate. Prima cifra arata clasamentul respectivelor
provocari pentru 2021 (media ponderata a rezultatelor nationale pe baza ponderii in PIB-ul total si a ratei de
participare).

Potrivit rezultatelor, costurile forței de muncă constituie principala provocare pentru firmele europene. Privind
mai îndeaproape, întreprinderile din Europa de Vest sunt deosebit de îngrijorate cu privire la dificultățile
potențiale cauzate de contribuțiile ridicate la asigurările sociale, impozitele pe salariile angajaților și alte tipuri
de costuri legate de forța de muncă. Cu toate acestea, capacitatea de a menține aceeași dimensiune a forței
de muncă sau de a plăti alte costuri operaționale poate diferi semnificativ în funcție de poziția și sprijinul
fiecărui guvern național.
A doua preocupare majoră pentru anul viitor este rambursarea datoriilor acumulate din cauza crizei COVID-19,
întrucât multe firme au încercat să asigure lichidități și să gestioneze capitalul de lucru prin contractarea
de împrumuturi în cursul anului 2020. Impactul dezastruos al pandemiei asupra IMM-urilor este bine
documentat. Cu toate acestea, impactul variază de la o țară la alta. Țările din sudul Europei par să fie deosebit
de îngrijorate cu privire la povara datoriilor în 2021.
Conditiile de finantare sunt pe locul trei. Acest lucru ar putea fi interpretat ca o consecinta mai generala a
pandemiei, subliniind vulnerabilitatea financiara a multor antreprenori, avand in
vedere preocuparile
permanente in multe sectoare cu privire la constrangerile asupra capacitatii de a-si desfasura activitatile
generatoare de venituri si asupra comportamentului consumatorilor.
Ce Spun Antreprenorii ca au nevoie.
Transformarea viitoarei redresari intr-o crestere sustinuta necesita o abordare in doua directii: IMM-urile
se confrunta cu constrangeri semnificative privind numerarul si capitalul de lucru, subliniind necesitatea
implementarii unor masuri suplimentare privind lichiditatile pe tot parcursul anului 2021. Pe masura ce
societatile isi reconstruiesc activitatile intr-un context al cererii reduse si incertitudinii continue, reformele pe
termen mediu si lung, precum si stimulentele ar fi cele mai favorabile pentru a incuraja investitiile si
increderea firmelor.
26

Cea mai mare preocupare a respondentilor pentru anul viitor este cresterea potentiala a costurilor cu forta de
munca. Schimbarile bruste in procesele de munca si realocarile temporare, impreuna cu costurile fortei de
munca subutilizate, au limitat productivitatea in majoritatea sectoarelor economice. Factorii de decizie din UE si
nationali trebuie sa adopte masuri pentru a preveni contributiile sociale excesive, a evita falimentele si a
impartasi cele mai bune practici axate pe revitalizarea si rezilienta fortei de munca.
Fragilitatea financiara a IMM-urilor si expunerea lor la ratele dobanzii sunt posibile motive pentru care
antreprenorii sunt extrem de preocupati de rambursarea datoriilor acumulate in timpul pandemiei. Avand in
vedere ca IMM-urile depind in mare masura de finantare bancara, Comisia Europeana ar trebui sa incurajeze
mai mult finantarile pe termen lung din partea investitorilor institutionali, asa cum se subliniaza in planul de
actiune adoptat recent de Uniunea pietelor de capital. Sursele alternative de finantare din vehicule coinvestitionale providentiale, capital de risc, crowdfunding, imprumuturi peer-to-peer si capital privat vor
contribui, de asemenea, la dezvoltarea IMM-urilor rezistente.
In plus, cresterea pragului de reglementare de minimis de la 200.000 EUR la 500.000 EUR fara examinarea si
aprobarea UE ar reduce la minimum birocratia si ar accelera mobilizarea sprijinului financiar pentru
intreprinderi.
Antreprenorii evidentiaza lipsa muncitorilor calificati ca o provocare semnificativa pentru 2021. Comisia
Europeana trebuie sa continue sa dezvolte politici care sa faca validarea calificarilor, recalificarea si
perfectionarea mai eficiente si prevalente, indiferent de varsta si de educatia anterioara. Educatia
profesionala modernizata, oportunitatile de formare, planurile de invatamant bazate pe nevoile pietei muncii
si o cultura mai puternica a invatarii pe tot parcursul vietii sunt cruciale pentru ca economia sa mearga inainte.
Piata locurilor de munca se schimba intotdeauna dupa o criza majora. Desi, din pacate, multe locuri de munca
s-au pierdut, altele vor aparea, cu un accent sporit pe inovatia si tehnologia. online. Astfel, Comisia
Europeana ar trebui sa colaboreze cu autoritatile nationale din educatie pentru optimizarea invatarii
digitale, nu numai in programele scolare, ci si pentru adulti.
Investitii majore in regiunea Nord Est solicitate de mediul de afaceri
Principala problema invocata de mediul de afaceri este lipsa infrastructurii rutiere. Sunt solicitate trei autostrazi
in regiune.
Autostrada A8 ce face legatura intre punctele principale Ungheni(Republica Moldova)- Iasi- Targu Mures.
Autostrada are o lungime de 300 de km si ar face legatura dintre regiunea Nord-Est cu Centru.
Autostrada A7 ce face legatura dintre Siret-Suceava-Bacau-Focsani-Buzau-Ploiesti. Autostrada are o lungime
de 329 de km si ar face legatura dintre Nord Est si Sud-Muntenia.
Autostrada A 13 ce face legatura dintre Bacau-Onesti-Brasov. Ar avea o lungime de 160 de km si ar face
legatura dintre Nord Est si zona centrala a tarii.
Amenajarea hidroenergetica si pentru irigatii a raului Prut
Beneficii:
Imbunatatirea productiei de energie hidro (putere instalata a microhidrocentralelor de cca. 121 MWh)
Senal navigabil - calea de transport cea mai ieftina si cea mai putin poluanta (slepuri pana la 1.000 to. si pescaj
de max. 2,5 m)
Amenajarea poate fi realizata atat cu includerea de ecluze, cat si fara
Optimizarea proiectelor de irigatii, desecari si piscicultura, pentru o agricultura de mare randament
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Alimentare cu apa pentru comunitatile locale (un volum de apa din acumulari de cca. 1,3 mld. m3)
Dezvoltarea turismului
Imbunatatirea legaturilor comerciale si culturale dintre Romania si Republica Moldova
Legatura strategica cu Republica Moldova prin amenajarea de treceri rutiere la nodurile hidrotehnice
Posibilitate de creare a unui nou coridor pan-european: Gdansk - Galati sau Marea Nordului - Marea Neagra
Calea ferata de mare viiteza Bucurestii--Bacau--Iasi—Chisinau
Linia de mare viteza care leaga Republica Moldova si Regiunea Moldovei de Bucuresti beneficiaza de un mare
potential de pasageri, deoarece permite o legatura de max. 2-3 ore (in loc de 7-8 ore).
Exemple de bune practici
S.C. CHEIA SOL MUSIC STUDIO S.R.L. reprezintă primul club privat de muzică din Botoșani, cu o experiență a fondatorului acestei
scoli de peste 15 ani si cu o echipa de profesori de muzica absolvenți ai Universităților de Muzica de renume din Romania. Calitatea
lecțiilor, grila educațională bogata, proiectele si campaniile muzicale, bursele si concursurile organizate de clubul de muzica au făcut
ca aceasta firma sa fie un reper in domeniul educațional privat din Romania.
CHEIA SOL MUSIC STUDIO este o afacere ce activează in domeniul educației, cod CAEN 8552-Invatamant in domeniul cultural;
(CAEN 9001-Activitati de creație si interpretare artistica) în scopul asigurării de activități care sunt destinate susținerii proceselor sau
sistemelor de învățământ, oferind cursuri persoanelor care doresc sa studieze muzica in regim privat: canto clasic, canto pop, pian,
teoria muzicii, compoziție, istoria muzicii dar si participarea la diverse evenimente de interpretare artistica organizate sub egida firmei.
Având sediul social in Municipiul Botoșani, Strada Calea Națională, nr. 22, CHEIA SOL MUSIC STUDIO a fost înființată de către
asociatul unic Pintea Puscasu Oana Iuliana, in cadrul proiectului Let’s Start Up Afacerea ta!, Datorita sprijinului in valoare de 174 000
lei, valoarea totala a planului de afaceri fiind de 182 140 lei, societatea a achiziționat echipamentele necesare desfășurării activității si
a oferit orașului Botoșani, un oraș cultural prin istoricul sau, șansa de a performa in domeniul muzicii.
Serviciile oferite de CHEIA SOL MUSIC STUDIO reprezintă o opțiune pentru o categorie ampla de vârsta, de la 4 la 99 de ani.
Posibilitatea tuturor melomanilor de a accesa studierii muzicii in regim privat, fără a fi limitați de vârstă sau de anumite examene
necesare studierii muzicii in regimul învățământului de stat este un serviciu dorit in Botoșani, un oraș cultural, recunoscut prin valorile
pe care le-a oferit mai ales pe plan muzical. De asemenea, existenta unui curs de compoziție este o noutate pentru orașul Botoșani,
acest curs fiind disponibil doar pentru studenții de la Universitățile Naționale de Muzica. Serviciile oferite de firma CHEIA SOL MUSIC
STUDIO reprezintă o categorie de servicii de relaxare prin acumulare de cunoștințe noi, de dezvoltare personala si crearea de noi
personalități. De asemenea, din prisma laturii creative, serviciile oferite sunt unice si caracterizează noul trend de piață. Serviciile pot
fi considerate si de interes social, fiind o opțiune pentru categorii defavorizate de persoane.
Atât persoanele tinere cat si adulții care beneficiază de serviciile oferite de societatea CHEIA SOL au avut rezultate excepționale la
concursurile de muzica naționale si internaționale, au fost prezenți in emisiuni tv si au captat atenția presei locale in multe articole
scrise. In perioada sărbătorilor de iarna, CHEIA SOL MUSIC STUDIO a realizat o emisiune difuzata LIVE pe canalele de socializare
Facebook si YouTube, fiind vizualizata de mii de persoane, iar din luna noiembrie, pe site-ul firmei se poate accesa si radio-ul
dedicate cursanților de la CHEIA SOL MUSIC STUDIO.
Societatea si-a propus extinderea activității si a început angajările pentru 2 profesori, precum si negocierile pentru a înființa un
nou punct de lucru, in centrul orașului ,astfel încât indicatorii asumați la înscrierea în grupul țintă al proiectului au fost realizați,
parcursul afacerii, de la înființare, la implementare și la finalizarea proiectului constituind, fără îndoială, un exemplu de bună practică.
Detalii despre CHEIA SOL MUSIC STUDIO se pot accesa la:Site: www.cheiasol.ro, www.cheiasol.ro/radio
YouTube Channel: https://www.youtube.com/c/CHEIASOLMusicStudio
Facebook: https://www.facebook.com/cheiasolmusic
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SC RED MODA QUEEN SRL cu sediul social in Municipiul Botosani, a fost infiintata de catre asociatul unic Cujba AndreeaLoredana, în cadrul proiectului Let`s Start Up Afacerea Ta!, acesta beneficiind de un sprijin în valoare de 171,652 lei, valoarea totală
a planului de afaceri declarat câștigător fiind de 181,598 lei.
Societatea are ca domeniu principal de activitate fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) - cod CAEN
1413. Prin prezentul proiect de investitie, SC RED MODA QUEEN SRL si-a dorit sa devina un actor important pe piata articolelor de
imbracaminte destinate exclusiv femeilor si vanzarea acestora. Datorita faptului ca cererea de produse unicat, articole vestimentare
create pe comanda, pentru diverse ocazii, este in crestere, aceasta idee de afacere este una de succes si cu sanse de reusita pe o
perioada indelungata de timp. Firma se adreseaza tuturor femeilor care isi doresc sa fie unice, sa fie diferite, sa aiba propriul stil
vestimentar, sa fie mereu elegante si frumoase. Pornind de la aceste considerente in cadrul firmei se realizeaza intregul proces de
creatie al unui produs, de la stabilirea modelului, design, alegere culori si tesaturi textile, croi, probe si pana la livrarea produsului.
Portofoliul firmei este format in proportie de 80% din rochii de ocazie, inclusiv rochii de mireasa, tinute moderne si in tendintele modei
actuale. Calitatea produselor este asigurata de folosirea materialelor deosebite, care sunt aduse atat de la furnizori locali si regionali,
dar si din strainatate.
Firma lucreaza cu cei mai buni profesionisti, oameni tineri si cu viziune vestimentara, care se adapteaza usor la stilul si personalitatea
oricarei doamne sau domnisoare. Tinutele sunt realizate pe comanda, dupa propriile modele sau dupa ideile si recomandarile
specialistului firmei. Din pasiunea pentru frumos se nasc cele mai frumoase lucruri. Ropchiile sunt unicat, create special din aplicatii
cusute manual sau din broderii fine, simple sau 3D. De asemenea, firma realizeaza servicii de brodare pe orice creatie vestimentara,
prin crearea propriei broderii. Prin achizitionarea in cadrul acestui proiect a unei masini de brodat profesionale, au putut fi oferite cele
mai noi servicii de personalizare cu broderie computerizata. Pentru a fi unici, pentru a face un cadou unic celor dragi, exista
posibilitatea de a personaliza o gama larga de produse: trusouri de botez, prosoape, tricouri tematice, halate personalizate, etc.
Societatea propune o tehnologie modernă, prietenoasă omului si mediului inconjurator, dat fiind faptul ca s-au achizitionat
echipamente noi si performante, cu un inalt nivel de tehnologizare. Pentru ca tehnologia avanseaza cu pasi repezi, pe langa toate
masinile de ultima generatie, firma a achizitionat si cea mai noua masina de scanat si taiat material textil, hartie, carton, etc., o
adevarata inovatie in domeniul masinilor de taiat electronice.
Cu ajutorul finanțării primite s-au achiziționat cele mai noi modele de echipamente necesare realizării obiectului de activitate, precum
și dotări necesare amenajării punctului de lucru, un spatiu amenajat modern, in centrul orasului Botosani. SC RED MODA QUEEN
SRL si-a propus sa utilizeze in mod inteligent echipamentele si utilajele care au fost achizitionate in cadrul proiectului si sa creeze un
flux tehnologic optim, de aceea a implementat activitati in vederea fidelizarii clientilor prin actiuni specifice de marketing, contribuind
astfel la imbunatatirea climatului de afaceri local.
Firma participat la targuri de nunti, la targuri de prezentare in domeniul textil organizate in tara sau in afara tarii, a organizat campanii
umanitare cu ocazia Sarbatorilor de Craciun, a realizat colectii proprii de haine si prezentari de moda, colectii de rochii de mireasa
sau mini-serii de haine de dama.
Societatea si-a propus continuarea tuturor acestor actiuni de promovare, cresterea vanzarilor si atragerea unui numar cat mai mare
de cliente, diversificarea serviciilor si a produselor oferite, precum si extinderea prin deschiderea unui nou punct de lucru.
Site: www.velvetqueen.ro
Facebook: https://www.facebook.com/VelvetQueenAtelier

SC YES COMMENT 4PEOPLE SRL. cu sediul social în Municipiul Botoșani a fost înființată de către asociatul unic Bălășcău Sergiu
Savin, în cadrul proiectului Let`s Start Up Afacerea Ta!, acesta beneficiind de un sprijin în valoare de 162.352 lei, valoarea totală a
planului de afaceri declarat câștigător fiind de 164.462 lei. Societatea are ca obiect principal de activitate Activități ale portalurilor web
- cod CAEN 6312.
Cu ajutorul finanțării primite s-a creat www.YesComment.ro, un portal prin intermediul căruia toți românii pot acorda note marilor
rețele de hipermarketuri, supermarketuri, benzinării, dealeri auto, magazine online, restaurante, furnizori de utilități.
Fiecare supermarket, fiecare agenție bancară, fiecare benzinărie din România are secțiunea sa dedicată pe site, acolo unde orice
client poate să posteze un comentariu, să introducă o poză și să acorde o notă de la 1 la 10.
Rezultă astfel un clasament national al companiilor din 18 domenii:
Companii aeriene și aeroporturi, Agenţii de turism, Bănci, Cosmetice
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Telefonie mobilă / Internet / Cablu TV, Firme curierat, Ziare locale
Magazine online de încălțăminte, Magazine de haine, Restaurante
Mobilă și decorațiuni, Magazine electronice ,Gaz/Energie
Clinici, spitale, farmacii, Hypermarketuri / supermarketuri
Auto, Top Drinks, Bricolaj
YesComment.ro devine astfel un produs care poate influența decizia de cumpărare în România. Clienții nu mai fac achiziții doar în
funcție de publicitatea mai mult sau mai puțin agresivă pe care și-o fac companiile, de reclama mascată a acestora, de materialele
mai mult sau mai puțin părtinitoare apărute în mass-media, ci și ținând cont de comentariile și mai ales notele celorlalți consumatori.
Printre altele, cu ajutorul finanțării s-a finalizat portalul, care se afla în variantă demo, s-au creat clipuri și bannere publicitare care
rulează în ziare și pe rețele sociale, s-au publicat știri despre portal în mai multe cotidiene din România. De asemenea, s-au
achiziționat echipamente de lucru care permit angajaților să actualizeze zilnic site-ul.
În ultimul an, YesComment.ro a ajuns să aibă între 5.398 și 15.661 de vizitatori unici lunar și între 7.774 și 20.375 pagini accesate.
Portalul a devenit în aceste condiții atrăgător nu doar pentru simplii consumatori, ci și pentru companii, de la Google la firme locale,
care au ales să își facă publicitate pe YesComment.ro.
Astfel, s-a reușit ca de la lansarea oficială a portalului în cadrul acestui proiect să se perfecteze contracte în valoare totală de 99.600
de lei.
Cifrele ar fi fost probabil și mai mari, însă pandemia de Covid-19, care a intervenit în timpul derulării contractului de finanțare, a
afectat tocmai principalele domenii de activitate pentru care YesComment.ro a creat categorii pentru ca românii să posteze
comentarii și să acorde note. Dăm ca exemplu doar restaurantele, care au fost închise sau deschise sub capacitate în ultimele 10
luni.
Compania lucrează în această perioadă la un plan post pandemie prin care să atragă deopotrivă consumatorii și companiile spre
YesComment.ro. Primii să își povestească experiențele aici și să dea note, ceilalți să considere portalul un instrument bun în care să
își facă reclamă.
site: www.yescomment.ro
https://www.facebook.com/YesCommentRomania
SC COPROMEN SOLUTIONS S.R.L. cu sediul social în Municipiul Suceava, Strada LT. MIRCEA DAMASCHIN, Nr. 8, Bloc 7, Scara
A, Ap. 13, Judet Suceava și cu punct de lucru în Municipiul Suceava, Calea UNIRII, Nr. 37, spaţiul CS1, Judet Suceava, a fost
înființată în data de 21.03.2019 de către asociatul unic Moroșanu Ștefan Mihai, în cadrul proiectului Let`s Start Up Afacerea Ta!,
acesta beneficiind de un sprijin în valoare de 178.340 lei, valoarea totală a planului de afaceri declarat câștigător fiind de 285.628,05
lei. Societatea are ca obiect principal de activitate Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea - cod CAEN 7112,
iar gama de servicii oferite variază de la consultanță specializată, programare și proiectare, la mentenanță tehnică în vederea
asigurării în locuințe sau în spațiile de lucru a unui plus de confort, siguranță și flexibilitate, dar și în scopul economisirii energiei
consumate și chiar pentru producerea acesteia prin soluțiile BMS (Building Management System) pe platforma KNX.
Compania, pe lângă serviciile conexe, îndeplinește visul clienților, persoane fizice sau persoane juridice, de a deține sau utiliza
case/spații inteligente, aliniate cu ultimele tendințe internaționale, contribuind astfel la diversificarea economiei în regiunea de N-E,
prin oferirea de servicii de consultanță, proiectare, programare și mentenanță a instalațiilor electrice în vederea creșterii numărului de
clădiri “inteligente” în contextul dezvoltării unui ecosistem durabil și implementării unor soluții de reducere a consumului de energie,
oferind totodată confort, atât de căutat în perioada pandemică.
Cu ajutorul finanțării primite s-au achiziționat cele mai noi modele de echipamente tehnice necesarea realizării obiectului de activitate,
precum și dotări necesare amenajării punctului de lucru, care de la prima vizită stârnește interesul clientului pentru serviciile oferite de
către societate. Pasiunea asociatului unic este transpusă în organizarea societății și a echipelor care fac posibilă realizarea obiectelor
de activitate autorizate, complementare celui principal, fiind astfel puse pe piață servicii complete și de calitate.
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